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TERMO DE FOMENTO POR DISPENSÂ Df, CHAMADA
PÍIBLICA CoM I-ULCRo No AR,I.IGo 30, INCISo vI, DA LEI
rJ.0re/2014 QUE CELEBRAM TNTRE St O Mt'Nt( iPtO DE SÂO
JoÃo BATts't'A E A AssoctAÇÃo DE pArs E AMrcos Dos
I'XCEPCIONAIS DI] SÁO JOÃO BATISTA. APAI]. PARA
ATENDIMTNTOS DI: ESPE( IALIDADES MÉDI(AS E
AXAMES.

Pelo presenre instrumenro, de um lado o MUNICíP|O DE sÂO JOÃO BATISTA
(SC), por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, pessoa juridica de direito público,
inscrito sob o CNPJ 08 :]61 788/0001-71. com sede na Rua Gilson SartoÍi, Centro, São.
João Batista. SC. por intermédio do Sr. Daniel Neno Càndido, Prefeito Municipal,
daqui por diante denomrnados MUNICiPIO e. de ourÍo lado. ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÂO BATISTA - APAf,.
entidade sem Íins lucrativos e de assistência social, inscrita no CNPJ 79 006.14410001-
05. com sede na Rua Manoel PeÍeira Filho, n.'201, Centro, São Joào Batista, CEP
88240-000, neste ato representada pelo Presidente. Sra Maria Valquiria Puel. brasileira.
casada. inscrita no CPF sob o n 518506459-91. residente e domiciliado na Rua
Otaviano Dadan. 172. Centro, Municipio de Sào João Batista, Santa Catarina, nos
termos de seus estatutos sociais, daqui por diante denominada APAE, resolvem celebrar
o presente termo. dispensando-se a realização de Chamamento Público, consoante
previsão contida no anigo.l0, inciso VI da Lei n' ll.o19/2014, em conf'ormidade com
os demais dispositivos da referida legislação, Decreto Federal n' 8.72612016, Lei n"
9.394196, Lei 87421199f. Lei Municipal o' 371a12017. confoÍme cláusulas e
condições seguintes:

CLAI]STJLA PRIMEIRÀ DO OB.' I]TO

l- O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional da
APAE, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos

educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusào em
classes comuns do ensino regulâí e atuar sobre as condições que gerem desvantagens
pessoâis resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho,
que devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Assistência Social, constituindo pane integrante do presente Termo. como
se nele estivesse tÍanscrito

CLÁUSULA sccUNDA _ DAS oBRICAÇÕEs DA CONTRATADA

2- São compromissos da CONTRATADA, desenvolver serviços de educação especial e

serviços de assistência social destinados às pessoas com deficiência intelectual,
conforme previsão contida na Cláusula Primeira. atendendo o número de pessoas e

desempenhando as

do presente lermo,
ações conforme especilicado no Plano de TÍabalho, parte in
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2.1 - DispoÍ de corpo técnico necessário, assegurando a Estimulação Essencial' os'

s"*iços áa tsducação Especial "Serviço de Atendimento Educacional Especializado"'
;Serviço redagogiio espicifico" e "Educação Profissional", assim como a efetivação da

politica de A;islência Social, por meio de ações de prevenção' promoção, inserçào e

proteçào, aos alunos e atendidos previstos no Plano de Trabalho;

2 2 - Ateíder às necessidades dos alunos da educaçâo especial que frequentam os

CentÍos de Atendimento Especializado e dos demais niveis oferecidos pela APAE'

2I - Executar progtamas educacionais que favoreçam o desenvolvimento cognitivo.

psicomotoÍ e social dos alunos.

2.4 Realizar serviços de atendimento à pes§oa com deficiência conforme preconizado

na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais ao público alvo e sua làmilia,

atendendo aos objetivos propostos pelo serviço com foco para os resultados pÍevistos.

2 5 - Realizar de forma continuad4 permanente e planejada. serviços e execução de'
programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivaçào dos direitos
socioassistenciais. construção de novos direitos, promoção da cidadania. enfrentamento

das desigualdades sociais. anictrlação com órgãos públicos de defesa de direitos ao

público alvo e familia. nos termos da Lei n' 8 742. de 1993. e Íespeitadas as

deliberações do CNAS.

2 6 - Encaminhar à rede regular municipal os alunos cuja avaliação pedagógica

recomende a inserção nas classes comuns da rede municipal,

2.7 - Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATANTE, facilitando a obtenção
de r nfoÍmaçôes ju nto a CONTRA tADA.

2 8 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao

Municipio e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do
Serviço, sem nenhtrma responsabilidade do CONTRÂTANTE;

2 9 - Não transferir ou subconlratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a

qualquer titulo, os direitos e obrigaçôes decorrentes da adjudicaçâo do fomecimento,
ressalvada, se necessária e plenamente justillcável a intervenção de fornecedores ou
serviços técnicos especiais, desde que devidamente autorizados pelo CONTRATANTE,
sob pena de rescisâo deste fermo,

210- Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo
CONTRATANTE, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por
escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição.

2ll - Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos
servidores da CONTRATANTE,

2 12 - Guardar, zelar. responsabili pela conservação e ma flntonlr)
público municipal (bens móveis. equi
recebidos pela CONTRAI ADAi

os), cedidos para do
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2 | 3 - PÍestar contas. perante a administÍação MUNICÍPIO. mensalmente' em relação

aos recursos recebidos e aplicados no ano imediatamente anterior'

2 14 - Obedecer, para fins de prestações de contas. as noÍmativas expedidas pelo

TÍibunal de Contas do Estado de Santa Catarina,

2 15 - Utilizar a verba a s€r repassada pela CONTRATANTE exclusivamente para

cobenura de despesas relativas ao objeto deste Termo de Colaboração, sendo:

' a) despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei n'9394/96);

b) despesas diretamente vinculadas a realização das atribuiçôes e obíigações pela

CONTRATADA na realizaçào da presente parceria.

\ c) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho' inclusive de

pessoal pÍóprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria'

compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociai§. Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias. décimo teÍceiro vlário. salários
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

d) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a

erecuçào do objeto da parceria assim o erija.

\ e1 custos indiretos necesúrios à €xecução do objeto. seja qual for a pÍoporçào em
relação ao valor total da parceria,

f) aquisição de equipamentos e materiais peímaneítes essenciais à consecução do objeto
e serviços de adequação de espaço Íisico, desde que necessários à instalação dos
referidos equipamentos e materiais

2 64 - Restituir o Municipio, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de
contas anual consolidada, os valores repassados para consecução da parceria, quando os
mesmos íão forem utilizados:

2 17 - Responder pelo pagamento dos encargos trúalhistas. previdenciários, Íiscais e
comerciais relativos ao funcionamento da CONTRATADA e ao adimplemento deste
termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administrâção
pública pelos Íespectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria o
restrição à sua execução.

cLÁusuLA TERCETRA - DAs oBRTGAÇÕEs DA coNTRA'TANTE

3- São compromissos do Municipio.

I I- Transferir os recuÍsos à CONTRATADA, mensalmente, no valor equivalente a
144 000.00 (- cENt o E QUAR A E QUATRO MIL REAIS -),

3 2- Designar o gestor que será o
contÍole e Iiscalização, incluindo

vel pela geslâo da parce com poderes de

íí 
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3 3- Apreciar a prestação de contâs apresentada pela CONl RATADA:

J 4- Fiscalizar a execução do TeÍmo de Colaboração, o que não fará cessar ou diminuir
â responsabilidade da CONTRATADA pelo perf'eito cumpÍimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregulaíidades constatadas;

'\ 1.5- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na
execução do pre§ente Termo;

3 6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboraçào através da publicação emjomal
OÍicial de publicação municipal,

3 7- Bloquear, suspender ou cancelaí o pagamento das transferências financeiras à

CONTRATADA quando houver descumprimento das exigências contidas no presente
Termo, tais como

- a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.

b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICiPIO, nào

prevista no Plano de Trabalho.

c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.

d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicaçâo dos recursos públicos.

1.8- Para fins de interpretação do item I 7 entende-se por

a) Bloqueio A determinação paÍa que a tÍansferência Íinanceira não seja paga enquanto -

determinada situação não for regularizada. ficando, todavia acumulada para pagamento
posterior.

b) Suspensão: A determinação paÍa que a transferência financeira não seja paga

enquanto determinada situação não for regularizada, perdendo, a CONTRATADÀ o
direito à percepção datransferência financeira relativa ao periodo de suspensão.

'§) Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira nào seja

repassada a panir da constatação de determinada situação irregular.

CLAUStil,A QtTARTA DOS RECITRSOS FINÀNClllROS

4- O CONTRATANTE repassaÍá à CONTRATADA. o montante de R$ 12 000.00
(- DOZE MIL REAIS -) mensalmente,

,l l- o valor definido acima será atualizado monetariamente, anualmente, em.iulho,
utilizando-se no minimo o i+dice IPC-FIPE, acumulado dos últimos dozes meses, de

dezembÍo do ano imediatamente anterior

4 2- A CON I RATADA movi os recursos em conta bancária especilica. de sua

titularidade mantidajunto aa)

Praçã Oêpulado Wânêr VEenle Gomes n'89 -

0,1
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7- O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas
condições. sanções e delimitações claras de Íesponsabilidades, além da estipulaçào de
prazo minimo de antecedência para a publicidade dessa intençào. que não poderá ser

inferior a 60 (sessenta) dias

CLAUSTILA OITAVA_ DA PRISTAÇÂO DE CONTAS

8- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada parcela concedida, no
prazo de até 30 dias a contar do recebimento, conforme pÍevisto na clàusula segunda.

item 2 ll,

. 8l- A Prestação de contas dos recursôs recebidos deverá ser apÍesentada com os

seguintes documentos

* 8 La- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal. contendo

as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas

propo§tas com os resultados alcançados;

- 8 Lb- Relatório de Execução Financeiía, assinado pelo seu representante legal, com a

descÍiçào das despesas e receitas elelivamente realizadas.

8l c- Demonstrativo de Execuçâo de Receita e Despesa, devidamente acompanhado
dos comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsável
llnanceiro da entidade:

8.1.d- Comprovante, quando hquver. de devolução de saldo remanescente em até 30
(trinta) dias de cada prestaçâo d\contas ou apói-ôGiininó da vigência deste'l'ermo, o
que ocoÍTer pímerro

CI,ÂTJSIILA NONA - DA RESPO ILIZAÇAOIIDA us
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cl-ÁusuLÀ eutNTA- DA GEsTÂo oo rrrulro oe cotÀBoRÂÇÀo

5 l- O acompanhamento e tiscalizâção do cumprimenlo do objeto e condições do
preseflte instrumento serâo exercidos pelo CONTRATANTE a quem também incumbirá
à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais
documentos apresentados pela CONTRÂTADA,

5 2- O responsável pela gestâo do convênio poderÁ de acordo com a necessidade e para
fins de análise do relatório. solicitar informações adicionais, examinar documentos e

praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente
termo

CLÁUSULA sExTA _ DA VIGÊNCIÂ

'r 6- O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração seÍá de 12 meses, com inrcio
em 01107/2017 até 30/0612018, com possibilidade de ser renovado em ate 5 (cinco)
anos

cLÁusuLA sÉTrMA DÀ R-EscrsÃo
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9- O presente Termo deverá ser executado Íielmente pelos panicipes, de acordo com as -
clausulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequêncras
de sua iíexecução total ou parcial,

9l- Pela execução da parceria em desacordo coÍn o projeto. o Municipio poderá,
gaÍantida a prévia defesa, aplicar à CONTRÁTADA a§ sanÇões do art 7l da Lei
FedeÍal n" ll0lS/2014

('LÁI'SULA DÉ( IUA _ DA DoTAçÀo oR(.AMENTÁruA

I0- As despesas com a execução da pÍesente parceria correrão por conta da rubrica de
dotação Orçamentária n" I I 50 00/0 1.00 000000.

CLÁT]ST]LA DÉCIMA PRIMEIRA Dos CAsos oMISsos

I I- Tanto quanto possível os participes se esforçarâo para resolver amistosamente as
questões que s.rrgirem no presente termo e, no caso de eventuais omissôes, deverão
observar as disposições contidas na Lei Federal N" ll.0l9/14, Decreto Federal no

8 72612016 e Lei Municipal n'3.'l18/2017.

( LÁl sr LA DÉcrMA SEGUNDA - Do FoRo DE ELErÇÁo

12- Os panicipes elegem o Foro da comarca de São João Batista- SC, com renúncia de
qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo

E. por estarem assim de

duas vias de igual teor e

devidos efeitos legais

conrunr acordo. assinam as presente rnstrumento. enl
forma. na presença de duas te para que prcduzaÍr os

Sào João Batista -S lun

iel ta cl
eSãoJ Pres da APAE/Sào ão Batista./SC

Procurador do Munlc plo
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.PPEXTRATO rx) OOtlTn^TO O2USTSAI|/ ãrr7
ExtÍato do cmrràto no 021/stsAM/2orl
Contratànte:,Serv{os de Infraesrútuíã, Sàneameí}to e Abãste
cinrento de Aquà MunlcDai de 5ão ]oão Bâüstâ - SISÂM: Con-
tratada: Câsa das Embãhqens Plôst Cenrer LTOA ME - CNp] no
18.8í.895/0(lí1 97; píocesso Lrcitatóíio 011/PM5.18/2017 - PÍe-
qáo prÊseffEl 0O7IPMSJ&201/: Obrro: AeUISIOÀO DF MATÍ
RIAL Ot D(PEOIET'ITE PARA USO DO SERVIçO DE IIrFRÁESIRU.
IURÂ. SANTAMLiíIO E ABA5IIOI.'TNIO Df iG,UA HUNII IPÁL
DÊ sÂo rcÃO 8ÂTISrA, SC; vôls !,obdr Rg 4.262,00 (qüaúo mil
duzentos e *s€íltâ € dots reà§), D€spÊsa olcameúiinã: (12)
1.1.9O.30.16.00.D0.0O.00.m; Datà da a§s'natura: 28/0612017; Vi,
aênc|â 3rl 1,U2017

PROCSSO LTCTTATóEO O95/PMSTB/
07212Oa7
TSIAOO DE SANTA (ATARINÂ

PREFEMJRA I4UNICIPAI D' 5ÀO ]OÂO MTISÍA
pRocEsso UcITATÓRro 09tpMs.]B/2017 - pRtcÃo
No ú72lPt4SJBl20L7
o HUNrciPIo DÊ sÂo loÂo BA STÂ (Sa), pessoa luríd'.à de d,
.erto pútíKq .s.íto sob o CflPl a2.925.652i00o1 0o, (om Pre
futtrra â Praçâ Dêpúado WakêÍ V(ente 6omes, 89, C€ntro, 5ão
João 8abíÂ, 5C, CEP: 88.24G000, de (mformdade com a Ler
8.666/91, por deteíminação de Augusto CoÍreiô lunroÍ, Prêgoei-
ro, to.nà público que s€ à.hà dbêrto o Processo Li.ítãróÍio 095/
pHSlEy'2017 - Preoào presencral 072/PMSJV2017. pàrâ a AQU!
SIGO DI INGREoIE}ÍTES pARÁ o EoTo E MÁTERjAIS DEscA-R
TAvEs pARÂ A REALIZÁCÁo DAs FESTIVTDADES Er.4 coMEMo.
RÂÇÃo ÂcÉ 5c axos m Hulltcipto Dt sÀo JoÂo MTtstÁ, s{ .

Entr€gà do6 €nvelcpesi até às 8h45mn do dlâ 11/0 2017. |ôeí.
trá dG €flrrk pes: th b dià lll17l20l?. Informàções e cóplã
do eúdi Deôrtamerto de Lcitaçôes e Coíúràt6, Íro ender'eço
e4Ía.'iado, pelo telr (48) 3265-0195 - raÍna6: 206/214, ou pelos
ema'ts: [cü@sjbatblã.§(.gs'/.b.; lkitaol@sjbatis.s(.sov.br ou
I'c'ta02@atr$a.sc-9ov,bí, no hoÍáflo dôs 8h às 11h30mn e das
tlh30Ínn iàs lÀ3ftÍrn, em dõ útêls. Sâo loão Ba!*a, 28 ê
lunho d€ 2017. À{usto CoíÍe5 ]tlnor - PÍegoêro Ml,l|trpal

TERTaO DÉ FOI{E!ÍTO O2lxrt7
TERMO D[ FOa{Ei{TO N.o 0022017
pRocEsso N.o 1565/2017
TERIíO DE rc'{ENIO POR IND(GI8ILÍDADE OE C}TÂXADA PÚ-
8UCÂ COH ÊJTCRO NO ARIGO r1 DÂ LEI 1t_0rqm14 QUE CE-

TEERAM ÊI{ÍRÊ SI O MUNICJPIO DE SÁO JOÂO BAIISIÂ É A AS
soclAÇio D€ PAls E aMtcos Do6 ExcEpctoÍ1Âl§ DE sÂo ioÂo
EAIIsIA . APAT, PARA AI LNDIMLI{IOS DE TSPTCIALIDADFS MT

orcls E ExÁlEs.
peb p.esente instÍuniento. de um hdo o MUNIdE§ D€ SÃO lOÃO
BÂTIS:A (Sa), poí 

'nteÍÍÍredb 
do Furdo Murrcpal de Saride, És6oô

Jurid€ de drerto púú(a, i.!s.Íto sob o OlPl 06.361.7§lcrn', 73,
(oín sede nâ Rrã G §dl Sartofl, Ce.tío. São loão 8ãti§tà, 5c, por
lnteÍmáro do Sr DanÉl l$etto Câ.ddq ftefuto i,luíLopal, dàou'
por dBnte dênomanâdos MUNrciplO ê, de oútro lâdo, ÀSs()CmSO
DL PAIS L AMI@S 0oS fXLP( IO ÂI5 DT 5AO JOÃO EATISIA
APAE. eíibd#e seín fim lrrãtlvos e de assÉtêmla sooà|, n«ntà
no CtPl 79.m6.144/0m1-05, (oín sede n3 Prra Mãnoel Pererra
Hho, Í.o 203, cmüo, sâó loão 8Êrista, cEP 8424o-m0, neste
ato r€prÉ€ntôdâ pdo PresikÉe, 5íà. Màna Valquúr€ Rlel. bíõl-
lem, .Àada, ns(nta no CpF sob o n. 538.506.459-91, íeedente
ê domEilâdo nà Ruô oravrrio oàdân, 172. Cenúo, I{unrípo de
são loão 8àhstar santa cãtdma, n6 termo6 de seris estâtLtos
so.ràis, daqu poí diante denominada APAE. r€solvem celebÍaí o
píes€nte t€ííp, dispensândo-se a Íealzacào de ClEnamento fu-
bla_o, coEoantÊ 9Íe'usão .ootià no âÊgo 30, irKiso Vl da Lei no

13.019/201.1, ern (onformiradê (om 6 demaE d|spG:t!6 dà re
Íerdà leqEhÉo, D€(reto tu€Êl no 8.12í2016, Ler no 9.194/96,
Lê 8.74211993. Ler Munx,pàl no 1.718/2012 (oníoimê clársulàs e

condi(õ€s s€quintEsl
cúUsUTA PRIMEIRÂ _ DO OA]ETO
1. O p.eseflte TeÍno dê Colaboração tem por ohl€to a .obboràçâo
ns{ttl(Íxd da APAÉ, (!ín a finàlii.ê de pÍoírovÊÍ deídmeírto§
edtrca(-ôais espe(alzados aos edúdüo§ (oíIl defic€írB rnte_

le(trd ry€ não gd.íeín se beneáoaí pela nclusão €ín classes
(oÍnuns do ensmo regular e dtuãr sobre as cond:ções que qereÍh

dewàntagÊ*s pessoa§ r€$ltãntea de defi(énoas oü de rncàpa(l
dad€s, Ío orme Phno de Tràbaho, quê de\4àínente àpÍoyado

Dela s€.retaÍia Mundpd de Edu.açáo e SecrÊtària MuÍicrpal de
Assr*êrxii, So.ial, cordtuindo pa,te rnlegrante do pre§€nle Teí_

mor .oíno Je í* estiv€s§e Eü§(rito.

EITR^TO lro OOi{TRATO O22l3tS ,,|I2o17
Exlràto do cô,rrato no 022lsIs Ml2oLl
Contrôtânte: S€.vr@tr de Infra€§tírrtu.a, SàneamÊnto e Abaste
.rmento de A{ua Mon(lpal dê São }oão Eatsta 5I5AM; Con'
r,..êdà. pÊíorÍnã(e CoínàLo & S€M(o6 EIREU HE - CNPJ no

" b2.219/0O01{1; Procsso lJutaroi lo 0 I UPMSJE/20I / - Àe-
qào PreseÍx'al Uú7lPl46)Ol2OL7i Ot Fro: AQUISICÂO tE |íATE
RIAL Dt IXPíDIFNTF PARÂ |.JSO DO 5LRVIçO Dt lr\tRÂt STRU
TURA, SANLÁMLMO L AAASTECIHFNTO DE AG{]Á MII^II( IPAI DI
SÀO JOÀO BÂTISTA, S(; Vôlor q*obd: FtS 230,00 (dwemo6 e rrxrrâ
reais); Oespe6ã orçàrn€ntáíà: (12) 1.3.90-30. 16.00.0O.0O.4Í,-tlO;
Dàta da asemtura: 28/0í2017; V,qêtuat 31ll2l20l7

EXÍR TO OO «)rÍRATO O8ISA; r,U 2017
Exüato do Co,trãto no 021/5lsAi,l/'2017
boúàtànte strvrços de InfraeÍruhrrã, SàneàÍnentD e rúaí€Ír
,llenro dê Âguà MUM'pál ê 5ão João 8àh*a. SISAl.,l: kntrà
tàda: Rl.aí D*ôudora EIRfU ME CNPI no 21.304.312./fin1
69; PÍo(esso kitatórÉ 0lUPl4SJBl2O17 - PÍesão Preseíxràl 0O7l
pr'1sjU2017; Obldoi ÂQUÍ51çÂO DE MÂTERIAI DE EpErIEi{TE
PAM USO DO SIRVICO OE II{FRÁESTRÚTURÂ, SÂNEÀIIEI,{TO E

A8AsTE(IHTNIO DL ÁGUA MUNICIPAL DI SAO jOÀO EATISIA,

^valo. 
global; R$ 195.00 (ceflto e notenta e crnco Íeab); Des'

t:'a o.çaÍÍÉnüiia: (12) 3.3.90.30.16.00.00.00-00.00; Dat da as-
§rnatúâr 28/06/2017; VlqêÍrta: 3ll l2l)a77

ETTR TO DO CorrR TO O24lSrS M/ml?
Ext ato do Colrüato no 024/SlsÁ1.'ll2017
Contratante: Se.v4os de lnÍdesúuturô, sàneamento e Abageo-
ilenro de aqud lírÍÍ('pal de sào Joào 8âaÊta . sIsAM; (ontrdtàda:
sup€í CoíneÍ.n de Âlí|€ÍÊos IIDA mE - CNP.I no 12.970.75i]/,0OOl
75; Pro(€sso bcrtãtóno 0ll/pMtEyàlr7 PÍegãô PreserÍÉl 007,/

PMSJ&2017; Obleto: ÂQUlStdO DE I'lÀTtRIAt Dt EXPIDIÉI{TE
PARA USO Do SERVICO DE INFMISTRUÍIJRÂ, SANEAMENTO E

A8ÀSTKIMLNTO Df ÁGUA NiUNICIPAT OT SÀO NÁO BATISIA,
SC; Vôloí global: R$ 2.891,73 (do6 mí oto.entos e noventa e

três íears e se{entâ e t à centavos}; Despesa oÍçamenkírÉ: (12)
3.3.9O.30.16.00.00-0O.00.m; De da as6màtura: 2810612017: Va
qencla: lulz2017

.'' ' n0ll ISC ---: ., : .. : -
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CúUSULÂ SEC{Í{DA DAS GRIGÂ@ES OA CONTRÂIADÀ

2' Sào colnproínls66 da CO'{fRAÍÂDÀ desefltiohíeÍ s€ívto6 de
educa(ão esp€(lôl e seÍviço6 de as6§tâE!. §odâl de*inado6 às
pessoas com deftoêÍxia :rtele(tual. coníoíÍne previsão contidâ na

Cláusla pnmerrd. úendeíldo o núrneo dê pes§oã e desempe'
nhando âs a!Ões (onforme espê«Êcado no ptãno de TrâbàltE, par_

te rnlêgraÍte do pre§ente t€rmo;
2.1 - Disooí de (oÍpo tecnKo rÊcessáÍio, asseguÍerdo ô Estlmuh_

!âo Essen(la|, os serv{os dã Educâ(ão Espeoal "se.viço de Ateíún
nEnto Educa(ional EsperÉluàdo', "seMço kâ$jgico E$e(íio
e Educa{ão Profss,onâf. âscm .oÍm a eíetlrôsão da Pdfriã de
A9gÉtêrrla so(lal, por nrrc de a$es de pteÍerr,ão, For'lo(ão.
hseí(ào e groteção, ss âh,los e ateoddos píe,rtss no pk|o de
Íràbalho;
2.2 lüender às nerê.sidôd€6 & alums (h êdt âção e$É.d qúe

frequentaín os CeÍtíoÁ de ÂnendrÍrÉíto Especralizado e do6 dêma6
nive6 ofeíe(dos pelà APÂE;

2.3 - €recutar progrdílas educaoo ais qoe íavoíeçâín o desênvol
úÍrÉÍto cogniwq pâaomotor e socrâl (b3 aluno6.
2.4 - Rê.[zaí 5eívros dê *ndmênto à pessoa .o.n deficiênoã
.onfoíÍne píe(onÊado na Tígtação Nãcbnal dos S€rv1ço6 Soooa
sssteftlôls ao'úÚ,co ààJ3 e sra fdnlliâ, âtêôdêíô aos obJetms
propo§os pdo seívrco com fco parô os resulEdo6 p.sristos;
2 5 - Reallzar de Íoíryrà contirxrâda, peímaneíte e phneiada, sêÍvr-
(o5 e exe(ução & prog.aÍnas ou píoFto6 \/okados pnsllãlaínente
pàíã ã defesã e efeúvafão dcÉ drreios §ôtbas§í€noaas, aon§tru'
(ão de no.os drreto6, proÍnoção da .dadaÍxa, enfraBnerto ôs
deriualdades so(ràls, aíikukção (om &gão5 públKos ê defesa
de dÍeto6 ao públrco âlvo e fandia, nos terÍnos da Lei oo 8,742, de
1991, e respetadas ãs deliberâ{õ€s do CNAS;
2.6 Eô(âmrnha. à rêde regrh. munKrDal 06 alunoc .uja al.r[â.
!âo pedaqdqrca retom€ílde a inseíçâo nõ clâsses (.íruns dà rede

2.7 - PÊÍmür o livre esso dc seív*JoÍ6 da CôNrRÁÍÀflE, hú'
htído a otneít(ão de infuÍtâçÕês júmo à COIIÍIIATADÁ;
2.8 - Assumrr ó Íêspônsãffiád€s poÍ everltuâE danos mâteíiàas
ou moíals causado§ ao ltuí!.íro e à ter.efo6, em d€.o.ràl.la de
s!â a(âo ou oínis§ão no deseÍvdúíÍÉnto do Sê.vúo, sem neí*u-
mâ Íesponsâtildad€ do oilTRATÂ TE;
2.9 - Não úanderir ou sl-ü.ontrôtâ1, cedeí ou sub empíeitBÍ, t@l
ou pâíclâlnleÍte, a qualqueÍ tftulo, o6 dirêÍo§ e ohíiqãçõê§ decoí.
rêntês da àdMEação ô forneanento, rêssàlyâdâ, se nêcessáÍra e
plenômente juslíicáv€l à intervençãb de foÍne.€doÍ€s orJ seÍviços
tÉrnKos espec€6. desde que de {dôÍ€íte âutmzàdos p€lo COil
TRATTj{TE, sob fenâ de res.isâo êste TêÍÍm;
2.lo ' PÍestôr todo e quàhueí es(hreoríEí*o olr arfrrmâção soü'
citadô peb CO TRÂTÂt{tE, bem como pelo ÍÍôund de Cfrl6 do
Eído de Sanb Cennâ, por €s<rito, gâÉnudo-se o IwÍe a(esso
d)§ me5íÍrc6 nàs dependênc'6 dã 

'rÉiU4ão;2.11 - Mãíter reçstro6 (ontiibôs, aàlãlízàdô6 ê em bôa ddeft à
dspo§(ão do6 servrdoÍes da CONTRÁÍANÍE;
/.1/ Guâídâ,, /elar, responsáhlzàr-se pêiâ (onseflrd{ão e Ínanu
reír!ão do pàúmrônro públ(o münrcrpal (bens Íúvei§, equipamm-
tos), (edilos pa"a ere(tjção ô Seív(o e r€.ebido6 pÉla CONTRÁ-
TADA;
7.13 PreÍàÍ (ortas, peÍ te a adÍÍBnÉráção l4uNICiPIO, meÍl
sàlín€nte, êm r€h@ m Íeürsc íec€ba(h6 e apkados no àíro
fndÉtamente anteioí;
2-14 . Obedecer, parà 6ns de pÍesa(ões de coíltâs, as noÍÍnâtivas
exp€d'das p€lo ]flbunal ê Cootas do Est-.do de Stanb CenrE;
2.15 ' UOIl:àr a \reíba ã seí Íepassàdà pelà CONTRATÂ TE erkr-
si\aírEnte parà (úertura de d6pesas relatiras ao obleto dt51e_ÍeÍmo 

de Cdabo.a(âo, sendo:
a ) despesas n€ formô pÍevi* no artrgo 70 da LDB (Ler no 939/96);
b) dêspesâs drrêt-ém€.te vrrulàdàs ã rêôüzá!ão das atribui@es e
obÍqãçaÉs peh COfiÍRÂTADA flà reôllza(ào dâ presente pã.(enà;
.) rentnêrôção da €q.ÇÊ €ri.âr.egàda ô ex€cr{ão do úÍr) de
tràbâtE, inch6rve de p€ssod píóprio da oígàtEaçtu da soo€dàde
cMl, duÍante a vrqào3 da Aa.c€Írâ, coÍrpreeÍd€ido as êapesê

(om pa(tàÍneflrr6 de rrípost6, (mtnhrrçô6 s«lals, FÚdo de Ga

rantÉ do ÍeÍrpo ê seÍvto _ FCTS. íeíi45, de.iÍno terceÚo salíIo,
saláno6 gro@ÍcloflaÉ, veí b6 Íesclsriíias e d€fi.É €íl(aÍgo6 so(lô15

e trebalhist6;
d) d'áítàs re{€r€íÊes a deslorâÍrÉnto, hospedagem e à(Íneotaçâ.)

nos cirsos eÍn que ã exP(u(ão do obieto dà patc+íÉ as§íÍ' o ex')à
ê) (r§to§ ind:r€tos ne(êssáno§ à execüção dô óleto, !êF qual for

a fiopor@ eín íelàção ao valor total da pa(Êtia;
f) sqúisqão de equipãment6 e milt€ÍBis perÍEn€nt€§ essen(Éi§
à cülsec!4ão do obieto e serv(o6 de adeqLração de espa(o frsi(o,

desdê qL€ íE €ssiílos à inqálação dos Íefur'dos eqúpamÉít6 e

mâtenas.
2.64 ' Reáit-ri o MünroiDto, poÍ ocõlão da apt€s€írta(ão do Íelató_

no e da tre9ação de (ontas anuãl consddadâ, G \.aloÍe§ rêpâs_

sad6 pard únse(uçãb dà pâÍcêÍÉ, quarüo o§ Ín€sÍoos rÉo forem
unlirados;
2.17 - Relooíde. p€lo pagrmeÍto dos eÍrcôrlps trabalhi§tas, pÍe_

rdenciii'Írss, Íisaais e coíneíoas rehü\Ds a fuírionaÍnento da
CONÍMÍAOA e ào adínpleínento deste leÍÍno, nãb (aracterizando

rEponsatxldâde soldána ou sub$dÚtÉ dâ adm86tÍaçâo púHr
(a peh6 resp€diws pô€amentos, qualqu€r on€.àção do obleto dã

Dôr(eÍE OU restr(ão à suõ étecqão.
cLÁuSI,,À TERCARÁ - DAs OBRIGAçÔEs DA COMTRÂTÂNTF

l- São (oíÍFoÍrxsÉa, do Hun(ípo: \J
1.1- Íran§eÍÍ 6 ÍecursG à COI{TRÂTADÀ íÉítsãlmente, no \r.loi
€quyálerte â 144.ü»,m C CEI{TO E QUARENIÀ E QUATRO t'!ll
Rfars -);
3.2- OesJg.râÍ o g€*oÍ que seni o reqrnsiivd pela-9€6uto dá paÍ_

(êírâ, coíÍ pod€íes de (orúole e fistaftzação, iírluindo;
3,3 Apíe.jaÍ à prêíãç:o de (ontas ap.esendà pêla CONTRÁTA-

DA;
3.4- hs(aüzaa a exe(u!ão do Termo de ColàDorasào, o que úo
íará c€sar oir damanuú a responsabl'dade dô CONIXATADA p€lo
peíeto .urnprineíto das obrsôçôes e*ipuh&s, n€Ín poÍ quals_

quêÍ darg indüsve quüto a tefteros, ou por irÍegubndàdes
(onstadõ;
3.5 ComuÍxã. toíÍrDlmente à COtlÍlÂTADÂ quâk-cí rrÍequlan
dade errontíada rla êxecusão do pÍ€5eÍte TeÍÍro;
3.Ê DôÍ puHadade e píeseíte ÍerÍno de ColaboÍàção através da
puHkasão e$ io.nalOfkial de fldkação mmicipâl;
3,7- EloqÉar, $spender ou cêÍtdârô paga títo dàs trânsfeÍên-
aDs 6naÍrerrrs à CONTRATADA qoaüo hoirver d€salrmpÍmento
dàs erBÊnciôs (ofiidõ no pr€sênte Termo, tis ccmoi
à) ,nr§s e HTegulaíd#es rla prest4ão de ,ontõ. \r
b) Apkação 

'ndêrdà 
doc re<rrsos finarrarm, rrJúeÍ'do5 rh'lo

MUNICíPIO. não pÍeufi no Hano ê IrabdlE.
c) Nb clrnpnrn€.to do Plaíp de Írabô&|o.
d) Fatrô de (lareza, lisura ou boa fe m dr4ão dôs Íecursos qi-
blrcot
3.8 Pãra 6ns ê nterpíetàção do têín 3.7 enteÍÉ€ se por:
a) EloquÊo: À d€termrnàçro para que a traníeÍênctà frnarrÊra
nào s€jà pàgã eíEuânto detemnâdâ sh,ação n:b for requlãnrâ
dâ, 6aando, todavaa aaumulada para paqamento podeíior.
b) sl$peflsãa: À &eím'naçào paÍa que a lràn*eíêírE finaÍreÍa
não s€ia paq6 efiquanto deleÍÍnrnad. situa@ não for requlaÍi!ô-
da, peÍdefldo, a COI{IRÂÍADA, o dreito à penepção da transfe
r&!lâ finàrreiã rêhir/.ô ao peniodo dê $speÍsão.
() CÜl(eldn€íto; A deteímrna(ão pa_a que à EandeíêÍEla findl-
(êrà não s€lã r€passda â pâÍtr da coÉà6çâo dê dêteíÍrnnada
stlação ineguhr.
clÂt sulÂ QUÂ[tÂ - Do6 RECURSOS FIMNCfIQOS
4- O CONTMTÁ§iE .epassaÍá à COI{TRÂTÂDÀ o montante de R$

12.000,00 C DOZE MIL REÂIS , mensalrnente;
4.1- O valor dúnido aclnÉ seÍá atualüàdo monêt íamente, aru-
alrnente, em li-dhô, utftzando'se no mínlír|o o íÍdrce lPC.rlPf , ácu
mulado do6 úkimos dozes nÉsês. ê dezembÍo do â.§ medBta
mente anleíror,
4.2- A CONTMTADÂ movingrtãá os r€{ursos em (ontà baxáí'a
espe.íicã, de . btulãrdade Ínanúa ioírao ó Bàrro do Brôel.

.z , Do /S( .,, : .
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cúusulÂ eurNTA- DA cÉsTÃo Do rERro Dr coLABopÁSo
5.1- O acompanhâíÍÉnto e Íiscàli.ô(à ô cumpflÍÍpnto & óleto
e (o.lúçôes do píes€llte inst únento seÍào exeÍodos peio CON-
TRÂTÁi,{TE a quem tambán incumhrá à aniíise do6 ÍÊlàtóíios ê
àiudàdês do6 serv|ç6 d€sêm/oà4dos e do6 deínãÉ do&Ír€Ítos
apíe§entadoG pda COI'ÍTRÂfÂDA;
5.2 O respo.§:ird peh g€§ão do (o.n€'olo podeÍá, dp à.ordo (oírl
a rHessdâde e paÍa 6m de aruiiise do rehtd,r'o, sokata irfo.nÉ'
(õe5 3dkionais, €xaÍnnar docuÍÍr€Íto6 e prãticn. demab âios 9eí-
tinent6 ao ãato crnpííneítto dõ fiíôlirJades do preseflte t€Ínro.
CLÁUSULA sTxTA DA uGÊ cu
6 O prâzo de vrgêÍxÉ do p.esêote TêÍmo dê Cdaborôção seÍá de
12 mes€s, coín inkÉ em 01107120L7 .tê 30106/20r.8. com Êr66ibi
ücJad€ de sêrÍeio!.ôdo em àté 5 ((mo) a.tc.
ctÂrrsuLÂ sETlr4Â DA Rfsclsao
/ o pr€§eírte nstÍumento pode s€Í aêsondrdo, a qualquer tempo,
(om as íespe«ira5 (ond{ôes. saa§'oes e êllrÍtações cldrds de
responsabdrdades, além da e*rB ação de píazD míÍimo ê aote
(edêÍKra para a puu'c'dade dessà i.denção, que não podeiii seÍ
nfêncr à (o (§essenià) dias. -(LAUsULA OITAVÁ_ DA 

'flIsÍAçÂO 
DI (ONIA5

j\À l^tIIDÀtX det€Íá ryÍesenrál â p.eÍâçào dê.mràs de râdà
'.eld (on(eddó, no qazo de até J0 údr a (ortdr do re<ehmen.

[o, (onfoíme previÍo na (láusda s€gunda, item 2.13;
8.1- A preíâção de cmtas do6 re(uísos recetÍdos devü á ser apíe-
s€ntada cün al! segumt€s docuÍne.to§:
8.1.ã- Relakjno d€ Ercülção do Oôi.'to, asq.ãdo pelo seu repÍe
§€ntânte l€gà1, cont€fldo .s àlvidad6 d€senydvidôs pard o (urr-
pímeato do obÊto e o compaíabvo de Ínetãs píopostõ c.ín os
re1hdos âk nçados;
8.1.b- Relatóno de Erecução Fman(er.à, assnado pelo s€lJ repíe-
sentafte legal, (om a des.rção &s despesas e re(ertàs ef€nvà-

8.1.c- Deínon*rôtvo d€ Exe(u(ão de R€(êta e tresperâ, devda'
me.t€ à.ompaÃhãdo do6 .ornprorãÍ'tes dàs d€9€sas Íealzadàs e
âssinado peb diÍgente e r€6ponsiível 6ílaÍreío dâ entldâde;
8.1.d. fÍmproEíte, quãÍÉo howeÍ, de devolu!ão de sàldo rema
n€s.ente êm ôté lo (lrnta) dÉs de cada píestaGo de conta§ o!
dpos o túmrm dà úgêÍúà de*e Té,rmo, o que o(orÍe, pnnrerro.

DA RISPONSAtsI L]ZACAO L

9- o
pes, de à(oído coni as cláueik pactuadas e a
le, respoíldendo côda um pelas cons€quêftàs de
totàl ou pãrcral;
9. I P€h execuéo da paÍceíÉ em d€Éaaordo com o pro|eto, o Hu
nKíEo poderá. garaíltdà â pÍá|a def€sa, adrcaÍ à COiITRÂTÁM
õ sdndÉs do ad. n dà te! tueiàl no 11.019/2014.
cúusu-a DÉCIHÂ - oa DoIACÂo oRÇqHENTÁPJA
1G Âs desp6õ .oín a erêcuçâo da píeente pôrcerÉ coÍ-
.eíão por co.rta dô nÀíi.. ê doGçào &çarneítiína no
3.3. t-r.0010. 1.00.000000.
cúusurÀ DÉouÂ PRIMEIRÀ - oos cÁso6 olÍrssos
r I Tàrtro qranto p.s§@ os pa.ú'pes se esforçarão para resolwr
amrstosàmente 6 queíõ€§ que suígreín no prêsente teÍrno €, no
caso de eventuâB ornssôês, deveÍão observaÍ às dsposrçôes coít-
üdâs na Le| tueÍal Nô 11.019/1d De(reto Feder-.I no 8.72612016
e Le' i4unÍrpalno 3.718/2017.
cúustxÁ DÉoHÁ SEGUNDA - m FoRo oE EtflGo
12 Os paÍtkrpês el€g€m o Foro dã (ônBrca d€ S€ir Joáo Bàhsta
SC, .oÍn rmún 

'ã 
de qualqu€r o{rúo, parê dÍ'Írxr quàsquêÍ dúv'

das onuÍdõ do preseíte TêrÍno,
E, por €daÍeín 6im de coÍrum xoído, assnàm 6 paÍtes o pí€-
§ente rn§trumento, eín duõ vÉs de rqud teor e foíma, na fleseí!-
ça de duas leslmltrüas, parâ qtÉ pÍodüraÍn 6 deviros efeitos
l€qa's.
São loào &Ga S[, 28 ê ]t,lho de 2017.
Dônrel l!€tto Gnddo l.lüra ValquÍra Puêl
Prefê,ts de são Job Bâosra Pres. da ÂPAflsrlo Jaão Bdsta/sc

procuÍadq do Mrmaüio de 5ão João histô
oA8/Í 20.243

CPF cpF

CÂuane Mullcrper

ucrT^ç o lxrl
Êstado de Sànta Cntarnã
Câfi}ôía MunrcDd de Vereàdores de çio João aat*d
cNPl 76.157.22710001-50
Ruà -]o5o vKente Goínes, 37 - Foíl€ (48)3265-1115

CoI.{ISsÀo pEP.I4A LNIE DE LICITAç0[5

Às prorostas êlEÍão ser €ÍtÍeguê3 e protocoladas na S€(Íetãna
de ÂdmnEúâção dã Câmarâ até às r4h3omn do dia 06 de .)ulho de

2012 em dois eírÉbpe§ "Documentação" € "Propa§ta Come...âl'l
Â sessão de Âbertu.d dos envebpes fta rrÉrcâda pâlã àE 15h6 do
mesÍno dia, nô Sda dõ Coínissões dà cârnarâ, n€*a tdade-
O Edtal eftontra sÊ à drsposi;ão d6 lnt€ressàdc, m l',luÊl PUH'
(o msrâlado no trôo do pode. t€gl§lãtlo do lvlunr.rp.o.

Eventuas esrlaí€.m€itos sobÍe a lKltr4ão e seu obl€to poderão

s€í obtidos na se(reEíâ de Âdnnn6tBdo da Câmãa.avtso 0E ucnÂçÀo

coNVtTE No rl1/2017 Í,ãto loào Baüsta, 28 de iunho de 2017
Ró€ ÁlKe Tâííâmfi ürarte

4 Gmàrâ Múoklpal de \êÍeadoÍes de são loão 8âtlsta, ãtray'es

da aomssão Permanente de L(ta@es, toÍnã pubil(o que .ealEârá

a lrta(ão na t4odàkdãde CONVIIE, jo ÍDo MENOR PREçO POR

lTtM, €rn conformdàde .om a Là no8.666/93 € aheraçõ€s postê'
noÍes, óFtMô.)do â CONTRÁÍAçIO DE RADIOS fRANSMISS0RÂS

DE sINÀIS SOI,IOROS AM E FI,I ,PARA ÍRÂT{SMMR AO \{VO ÂS
sEssõEs oRDINÁ Às, D{JR NÍE TODO.O TEI4PO OE DUTA O,
TODAS AS S€GUNDÀS'FEIRÀS COH INICIO Â5 20 HORÀS; E(-
TRÂoRDINÁRrÀs E sotE Es, poDtNDo EsrÀs acoNTECER EH

QUALqJTR DIA E HORÁRIO PREVIAMÊ,'ITE COT{VOCÁDOS, (ON

form€ espêa,i(àíôes con*antês do Edtàl referente ao presente

CONVTTE,

,.§\\

llo,ne _



dã*,.
.WN<u..#

ESÍADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
cNPJ 82 925.652/0001-00
(48) 3265-0195 - www.sjbatista sc.gov br

ONDE SE I- ÍJ

*INIJXIGIT]tLI[)ADF] DE CHÂMADA PTTBI,ICA COM IT]I-CRo No
ARI tGO I DA l-t-t ll.0l9/2014'

I-EIA-SI:

"ITISPENSA Dti CHAMAD/\ PUBLI(: A CoM Ftll.CRO NO ARll(;O 30
IN('tSO Vr_ DA l.EI r',t.0l9i20l.l-

S oão llatista. l)l dc.iLrlho d§ l() l7

PR t R."\DORIA ilr t'Nr( lPÁL

leyon
PROCURADOR
oÂs,sc 20 243

iaelatí.do . publicado no
Dlado Ollci.l do3 unlciplo3

Do .m ô6 , O-l t ?o{l
\Á ,r'-ry

k,t)

t-Rl.{],\ 00t .\o 1t.tR}to Dta t(,)Nua\T() \o 0t}2/2017

A Procurarkrria Municipal infomra que a prcsentc servc parâ retificar a
publicação do Tcrmr,r de l;omento n. 00212017, plrblicada no Diário Oficial dos Municipios la
data de 29 de juúo do ano cm curso.

Isso Porquc houve a utilir.ação equivírcada da expressào -'INLXI(ilRILIl)ADÍl
DI' CTIAMADA PI]RI,ICA COM ITI]I,CRO NO AR'TI(iO 31 DÂ LEI I3.OI9/20I4'" NA

publicaçào da ementa do relàrido Termo de lrolnento.
Ante o exposto. com a prcsentc retificação. o ementa do Termo de !'omento n.

002/2017. passa a ter a scguintc redaçôo:



PREiÉtÍuR^

oOílSC Édsão N' 2290

São loão Batista

aTA DE REGTSTRo DE pREços Íto 036/20r,7 pREG^o
PTESENCIAL 069/2017
RESUMO DA ATA DE REGISIRO DE PREçOS N"-O]6/2017
PROCESSO UCIIATORIO NO O9O/20T7 PREGÂO PRESTNCIAT N'
069/2017
il,o dia 5 do mà de julho do am d€ 20lZ na sede {h Pr€tuitrra
Munrcrpd de São .loão 8âtista, com PÍeÍetúa à Prâça Depllãdo
Walter Viccntê Gomes, no 89, Centrq em São .loão BatEta/sc,
em íà.e dà das-si6(ÀÉo das propostas apr€sentadias oo Prêgão
Presencial - Registro de Pr€ços, na Ata de julgamento de prêços,
homologôda em 05/0712017, RESOTVE registrar os preços das êm-
pÍesàs venced,oràs do certame citãdo, rlàs quanndades estjínàdãs,
ôtendendo as cofldiçõ€s previstàs no Edrtàl de Lrctação e seus
Ancros. e em coníormidàde €omas s€guintes disporções a seq,r.
oBlETo: REGISTRO oE PRE@S PARA AQUISIçIO OE PLAC S E

HATERIAIS PARA srNAuzÁlo paRA sEREt4 INsraLADos E usa-
DOS NO IV]UNICIPIO DE SAO ]OAO &ATISTA, SC, CONíOíME €SPCT.
tcàCões constrntes do Anexo i, üpo menor prEço por item.

^s 
li.itantes registradas para o fornecimento de matenàls são:

ir ú/r 5rPhar srNÁr I2^çÕt5 vrÁRtas Ma
cNpl no ».604.34!/0m l,15

itt n§: 5,6.7,3,9, 10, 11J2, tlj4, 15, 16, 1Z 1& 19, 20

Vàlor tot hmolosàdo e liotànte: Ri60.678,00 (3rsstà mil *iss-
b\e ftentd " o,to rtuir).
RD COT,1ERCIO DE FERRAGENS E fERRAMEí'{TAS EIREU ME
i.NpJ nô 2'.117.457lm01.76

valLr totàrhmologôdo e lidtãnte:Rl 1t280,00 (deze§ête mldúzê1

]SIMONE CAMPOS & CÂI.4POs SEGURANÇA E 5ÍNÀLIZÀdO LTDÁ

cNPl no 07,278,378/0@1{9
Itens: L J

valor rôtàlhômô!ôqadô âo ridtãntê: Rí 29.8(»,00 ( vinrêe nô!. mí

srNAsc srNÂLtzacÀo E coNsrRucio DE RoDovras l ÍDA

CNP] nô O/,150,434/0001 1/

vôls rolll húo'ogaoo & rorônte Rt l.c'lo,oo túár nrrneece4ro\.

Este jnstrum€nto não obriga o ÍYunacipio d nrmar conuataçõ€s
nas quantidades enimadas, podendo o.orer licitaçõ€s especificàs
parã o foíÉ{amento, ob€decidâ d lêgidação pertnênte, s€ndo as-
segurado ao detentor do regisio pÍeferenoâ de fornecimento, em
igualdadê de condiçôes, nos termos do art. 15, parágÊfo 4'da Ler

8.666/93; uGÊNclA: A presente ATA vigorará por 12 {doze) me-
ses. Os mateírãis deverão ser entr.§ues conrome a necessdade
da munEpàlidãd€. apos efetuada a sdicrtàção, os rnatenars deve-
rào §er entregLres em no máxrmo 05 dias, a contar do Íe(ebrm€flto
dâ Nota de Empenho, nàs (ondiçõ€s estipu lâdas no prêseíte Editâl

e seos anexos. São loão 8ãtistá 05 de lúho de 2017 _ laci loão
S va - S6retàrio de Adminisü'd!ão

ATA SISAIi' PR,OCESSO LICITATORIO 12/ 2Ol7
ESTADO DE SANÍA CAÍARINA
SERVICO DE INERÂESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTICIMENTO
DE ÁGUÁ MUNIclpaL DE sqo roÃo aÀrír
AÍa Do pRocEsso ucrATóRIo ol2/stsAt4/20r7 - ÍoLtaDA DE
PREçOS No m1/SrSAr4/2017
A Comissão Permanênte de Lj.(ação reunru-se no dia 29 de iunho
de 2012 às l0h30min, pdrà ànàlisàr a complementàção dà doc!-
mentação referente àos acêNos técnicos e ou at6tados támcos
àpresentados pelas lrcitàntês Rita (le Gcia FeÍíeka de Oli!€iÍa De-
sênhos, Sônepro Engenharia LTDA EPP, Daussên & adrÍos Con-
súoriâ LÍDA, Conagua Consultona em gnêamento EIRELI f4E e
Zandond Ass€ssoía e Obrôs LTDA tPP Dà analise dos do{umentos
resultou que todas as empresas cumpíiram com o solrcitado nà àta
número 1212017 (sequenoôi 2). Refer€nte aos &mâis &rumentos
da habilitação, ve ficou-se que ôs lkitaÍtes Rita de Cacrã Feríeirà
de Oliveiô Desenhos, Sanepío Engenharia LTDA EPq Dôussen &
Earos Consulto.ia LTDA e ZÀndona Asscs$rlà e Oblas LTOA EPP

apres€nt?ram atestôdos iftompativeÉ com o objêto kitado, quc
tlata-§€ dê píe$açào de consultôriâ té.ni<ã eín engenhaía sàtitá-
ria. A li.itânte Rita de Ca.aa FÊrieira de Olrva.a Desênhos tamb€m
apres€ntou como profissonàl engenheÍa química, não àtendendo
ôo§ requisitos do objeto do edital. Desta íorm3, íoÉm dàÉdis
rnabdlGdas. a li.itante Conagua Con$ltoria eÍn s.neamênto €lRE-
lI ME, cumpriu com tôdàs às det€Íminaçóes do editâl e foi dedôra-
& habúLàda. Sendo asm, o prerdenlê s.spê^deu à *ssão pdrà

fruição do pmzo re(uÍsal ê 05 (chco) dias úteis, cmfoÍÍne dispõe
o drt. 109, I, "ã", dô lei fuderal 8.666/93. Publiquê-se. htlmem-se.
Sào ioào &!s1à, 29 de lunho de 20lz Comis*io PerÍran.hte De
Lic tação

ERRAT OO1AO TERMO OE FOI'|ENTO N. O02/2Or7
ERRATA OOI AO TERMO DE FOI'4ENÍO Ni OO2/2OIl

!
A ProajJÉdoria lVunlopal infoma qLre à presente serve para retú-
(ir a puui.jção do Termo de Fomento n. m2/2012 publicada no
Dráío onoàl dos llunicipros nâ datã de 29 de lunho dô áno em

lsso poíqú€ houvê ô utilizôção equivo.nda dd expressão INE-u-
GIBIUDAOE DE CHAI'IADA PUBLICA COÍr4 EULCAO NO ARTIGO ll
DA LEI 13.019/2014; na pud,cação d. ementa do reieaclo Termo

ante o expostoi com à presente ret ficação, a Émenta do TeÍmo de
Fom€nto n, 00212012 pdssê ô re' à 9egu,nte redà(ão:

ONDE SE LE

LE]A'SE

..INE}ÍGISIUDADE 
DE CHAMADÂ PUBUCA COM ÍULCRO NO ÀRTI.

GO 31 DA LÊI 13.019/201:1"

"DISPENSA DE CHAPIADA PUELICA COII FUTCRO NO ARTIGO 30,

INCISO VI, DA LEI l3.ot9/2014"

,- , DOmi 5(

São ic€o 8aüsta, 03 de Julho de 20u
PROCTJRAOORIA I'4UNICIPAL

rúw.dràrim!nopr,í,qo\1Dr

Sa1




