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EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO NO 
160/PMF/SEMAS/FMDCA/2020 - Objeto: 
Execução do projeto “Proteção e Cuidado em 
Tempos de Pandemia”, aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), mediante Processo de Dispensa de 
Chamamento Público 001/SEMAS/FMDCA/2020 
(D.O.E.M. Nº 2664, de 07 de abril de 2020), aos 
moldes da Lei Federal nº 13.019/2014. Partes 
parceiras: Município de Florianópolis, com 
interveniência da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, e a 
Organização da Sociedade Civil “Irmandade do 
Divino Espírito Santo (IDES)” inscrita no CNPJ sob o 
nº 82.508.649/0001-82. Valor: R$ R$29.198,62 
(vinte e nove mil e cento e noventa e oito reais e 
sessenta e dois centavos). As despesas decorrentes 
do atendimento ao disposto deste Termo de 
Fomento correrão à conta do orçamento do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Projeto Atividade: 2979. Elemento de Despesa: 
3.3.50.41.00.00.00.00.0900 - Fonte 900). Vigência: 
01 de junho de 2020 até 31 de agosto de 2020. 
Signatários: Maria Cláudia Goulart da Silva, pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Paulo 
Teixeira do Valle Pereira, pela Organização da 
Sociedade Civil. Florianópolis, 28 de maio de 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, TECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS - Florianópolis, 25 
de maio de 2020. Aos vinte e cinco dias do mês de 
maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, por 
convocação ordinária do Secretário Municipal de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
e Presidente Nato do Conselho Municipal de 
Inovação (CMI), Sr. Juliano Richter Pires. Reuniram-
se na sala de web conferência 
(https://meet.google.com/nye-tkbk-hkm), os 
membros do CMI designados pelo Decreto nº 
21.318 de 10 de março de 2020 para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Análise para 
discussão e deliberação das solicitações de 
credenciamento de Arranjos Promotores de 
Inovação (API) sob a luz da nova regra da Portaria 
10/SMTTDE-CTI/2020. 2) Reapresentação do 
projeto de capacitação proposto pela UFSC. 
Estavam presentes na reunião os seguintes 
conselheiros: Os representantes do Poder Público 
Municipal Marcus José Rocha (Superintendência de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da SMTTDE, titular), 
Lisandra Invernizzi (Secretaria Municipal de 
Educação, titular), Kaliu Teixeira (IPUF, titular); Os 
representantes das instituições de ensino superior, 
tecnológico e profissionalizante estabelecidas no 
município Alexandre Moraes Ramos (UFSC, titular), 
Carla Regina Magagnin Roczanski (UDESC, 
suplente), Renato Büchele Rodrigues (UNIVALI, 
titular), Flavia Wagner (UNISUL, Titular), Sérgio 
Murilo Schutz (CESUSC, titular). Os Representantes 
das associações, entidades representativas de 
categoria econômica ou profissional, agentes de 
fomento, instituições públicas e privadas, que 
atuem em prol da Ciência, Tecnologia e Inovação 
domiciliadas no município de Florianópolis Iomani 
(ACATE, suplente), Fernanda Luchi (ACIF, suplente), 
Sionésio Corrêa de Souza (CDL/Florianópolis, 
titular), Jamile Sabatini Marques (FECOMÉRCIO/SC, 
titular), Joaquim Inácio Campos Nóbrega Júnior 
(Associação Floripamanhã, titular), Eliza Coral 
(FIESC, titular), Juliano Constante (SEINFLO, titular), 
Carolina Menegazzo (CERTI, titular), Wanderley 
Wilmar de Andrade (Sebrae/SC, titular); Os 
representantes de parques tecnológicos e de 
inovação e as incubadoras de empresas inovadoras 
de Florianópolis Tony Chierighini (CELTA, titular), 
Silvio Kotujansky (Incubadora Midi Tecnológico, 
titular); e O representante do Governo do Estado 
de Santa Catarina Prof. Rafael Mayer (Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE, 
titular), Guilherme Murara (Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico - SDE, suplente). 
Participaram como ouvintes: Cibele Assmann 
Lorenzi (IPUF, Titular), Janaina Lorenzi Tomio 
(UNIVALI), Ricardo Goulart Tredezini Straioto 
(UNISUL, suplente), Carlos Alberto Kinchescki 
Junior (SEBRAE/SC), Gabriel Sant'Anna Palma 
Santos (Incubadora Midi Tecnológico), Maicon 
Lacerda (FIESC), Fernando Ramos Lengler (CESUSC), 
Andressa Sasaki Vasques Pacheco (UFSC), Helena 
Kuerten De Salles Uglione (UFSC), Ani Caroline 
Grigion Potrich (UFSC), Clovis Antônio Petry(IFSC) e 
Thiago Lazzari Freitas (SMDTTE). Os conselheiros 
das seguintes entidades faltaram sem apresentar 
justificativa, conforme o Art. 18 do Regimento 
Interno do CMI, Decreto 10.315/2012, e estarão 
sujeitas às sanções previstas no Art. 19 do mesmo: 
Superintendência de Turismo (ST) da SMTTDE, 
Superintendência de Pesca, Maricultura e 
Agricultura (SPMA) da SMTTDE, Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC), BADESC e Sapiens Parque. 
A reunião foi secretariada pela Sra. Milena 
Maredmi Corrêa Teixeira Veiga, Diretora de 
Negócios Inovadores da Superintendência de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. O registro de 
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presença foi realizado por meio do formulário 
disponibilizado no endereço https://bit.ly/2zZDpz8. 
Havendo quórum suficiente conforme o Art. 13 do 
Decreto 10.315/2012, Regimento Interno do CMI, o 
Sr. Marcus José Rocha (Superintendente Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação), informa que 
por motivo de reunião de urgência com o Prefeito 
no mesmo horário, o Sr. Juliano Richter Pires, 
presidente do CMI, não pode comparecer. Com 
isso, o Sr. Marcus, 1º vice-presidente do CMI, 
assumiu a condução da reunião, agradecendo a 
presença de todos os conselheiros presentes. Em 
seguida, iniciou a pauta da reunião. 1) Análise para 
discussão e deliberação das solicitações de 
credenciamento de APIs sob a luz da nova regra. O 
Sr. Marcus comenta a nova portaria 10/SMTTDE-
CTI/2020, explicando os principais pontos que já 
tinham sido apresentados na última reunião do 
conselho e apresenta os pedidos de organizações 
que desejam se credenciar a serem Arranjos 
Promotores de Inovação (API). Destaca que a 
presente reunião extraordinária do CMI foi 
convocada justamente para cidade não ficar sem 
os API. A primeira entidade a submeter solicitação 
de credenciamento foi a Associação Comercial e 
Industrial de Florianópolis (ACIF), cujo API buscará 
trabalhar inovação em tecnologia, turismo, saúde e 
bem-estar, e tendo como responsável pelos 
trabalhos a Sra. Maiara Pereira Miranda. Após 
apresentação da solicitação da ACIF, o Sr. Marcus 
colocou o assunto em discussão. Não havendo 
comentários ou dúvidas, colocou o assunto em 
votação. Por unanimidade, o CMI credenciou o API 
proposto pela ACIF. A segunda entidade a pleitear 
credenciamento como API foi a Câmara dos 
dirigentes lojistas de Florianópolis (CDL), que deve 
trabalhar os seguintes setores econômicos: 
comércio e varejo, tecnologia e inovação, educação 
e capacitação, economia criativa e serviços. O 
responsável por esse API será o Sr. Leandro Piazza 
dos Santos. Após apresentação da solicitação da 
CDL, o Sr. Marcus colocou o assunto em discussão. 
Não havendo comentários ou dúvidas, colocou o 
assunto em votação. Por unanimidade, o CMI 
também credenciou o API proposto pela CDL. A 
última entidade a solicitar credenciamento como 
API foi a Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE), tendo como setores econômicos 
envolvidos: Tecnologia (software, hardware e 
serviços de tecnologia e Inovação. O responsável 
pelo API será o Sr. Gabriel Sant’Ana Palma Santos. 
Após apresentação da solicitação da ACATE, o Sr. 
Marcus colocou o assunto em discussão. Não 
havendo comentários ou dúvidas, colocou o 
assunto em votação. Por unanimidade, o CMI 
também credenciou o API proposto pela ACATE. 
Em seguida, o Sr. Marcus destacou que, conforme 

a Portaria 10/SMTTDE-CTI/2020, serão editadas 
portarias específicas do CMI formalizando o 
credenciamento desses três novos APIs. Ao ser 
questionado sobre o credenciamento de novos 
APIs, o Sr. Marcus respondeu que as solicitações de 
credenciamento, conforme a portaria 10/SMTTDE-
CTI/2020, podem ser feitas por outras organizações 
a qualquer tempo, sendo avaliadas pelo CMI na 
reunião subsequente ao recebimento da 
solicitação. Vencido o primeiro item da pauta, 
seguiu-se adiante. 2) Reapresentação do projeto 
de capacitação proposto pela UFSC. O conselheiro 
Sr. Alexandre Moraes Ramos (UFSC) passou a 
palavras para a Sra. Andressa Sasaki Vasques 
Pacheco (UFSC), que apresentou a proposta, com o 
novo nome LINC por sugestão da última reunião do 
conselho e ficou à disposição para 
questionamentos. Trata-se de um projeto de 
capacitação para o desenvolvimento de projetos 
para mecanismos de fomento à inovação, públicos 
ou privados, tendo como público-alvo pessoas 
participantes de APIs. O Sr. Marcus colocou a 
questão então em debate pelos presentes. A Sra. 
Flavia Wagner comentou que achou o projeto 
interessante, e que a mentoria faz toda a diferença 
para a melhoria dos projetos a serem submetidos. 
O Sr. Clovis Antônio Petry parabeniza aos 
proponentes e deseja boas atividades. O Sr. 
Joaquim Inácio Campos Nóbrega Júnior 
(Floripamanhã) observa que o modelo proposto 
“tem tudo para dar certo” e parabeniza os ajustes 
realizados após a última apresentação ao CMI. O 
Sr. Sionésio Corrêa de Souza (CDL) e o Sr. Juliano 
Constante (SEINFLO) perguntam se apenas os 
residentes em Florianópolis poderiam fazer os 
cursos da plataforma, ao que a Sra. Andressa 
respondeu que o foco são os proponentes dos 
projetos para a Lei Municipal de Inovação da 
cidade, pois como os recursos solicitados são do 
município de Florianópolis, não faria sentido o foco 
estar em alunos de outras cidades. O Sr. Rafael 
Mayer (SDE) pergunta se a plataforma ainda será 
desenvolvida do zero ou é uma plataforma já 
existente será preparada para esse curso. A Sra. 
Andressa respondeu que uma plataforma existente 
da UFSC será adaptada e, caso não existisse uma 
plataforma, seria necessário um recurso muito 
maior. A sra.  Flavia Wagner pergunta, “após esses 
18 meses fica algum legado para a Prefeitura De 
Florianópolis (PMF)? ”. A Sra. Andressa respondeu 
que os conteúdos poderiam ficar disponíveis, no 
entanto sem os serviços como a emissão de 
certificado de conclusão. A Sra. Carla Regina 
Magagnin Roczanski (UDESC) colocou que o 
planejamento e a estruturação dos cursos são 
umas das partes que demandam mais tempo e 
recursos. A Sra. Carla também perguntou quem irá 
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administrar os recursos do projeto, caso seja 
aprovado. A Sra. Andressa respondeu que a UFSC 
tem uma fundação que faz a gestão dos recursos e 
atualmente é por meio dela que são realizados a 
gestão dos recursos. A Sra. Carla ainda comentou 
que o conteúdo é o necessário para este momento, 
para a sociedade em geral. Outra pergunta veio do 
Sr. Iomani Engelmann (ACATE) comentou que acha 
importante o fato da UFSC se abrir à mentalidade 
empreendedora, mas que na sua opinião ainda é 
algo superficial, já que muitos professores não têm 
experiência de mercado. Então sugeriu que a UFSC 
buscasse parceria junto às entidades empresariais 
da cidade, para a capacitação dos alunos a apoio ao 
desenvolvimento de projetos. A Sra. Ani Caroline 
Grigion Potrich (UFSC) concordou com a a 
necessidade de aproximação da universidade com 
o mercado, colocando que justamente essa é uma 
das ideias centrais do projeto, e acrescentou que a 
intenção é colaborar com uma demanda expressa 
pelo próprio CMI, que é o desenvolvimento de 
projetos mais consistentes para serem 
apresentados ao Fundo Municipal de Inovação 
(FMI) e ao Programa de Incentivo à Inovação (PII). 
O Sr. Joaquim Inácio Campos Nóbrega Júnior 
(Floripamanhã) comenta que a finalidade do 
projeto é gerar projetos mais bem estruturados, de 
qualidade, sendo que a prática do gerenciamento 
de projetos é essencial nesse sentido. 
Respondendo ao Sr. Iomani, o Sr. Alexandre 
Moraes Ramos (UFSC) declarou que é falácia dizer 
que a UFSC não entende de mercado, pois boa 
parte das empresas bem-sucedidas da cidade têm 
como empreendedores alunos egressos da 
instituição. Também reforçou que a UFSC tem 
condições de colaborar com a elaboração de 
projetos inovadores melhores e, à medida que o 
projeto for evoluindo, será possível aprimorar a 
plataforma. O Sr. Juliano Constante (SEINFLO) 
então perguntou como seria a contratação por 
parte do Fundo Municipal de Inovação para o 
repasse dos recursos, caso o projeto seja aprovado, 
se edital ou convênio. O Sr. Marcus José Rocha 
(SMTTDE) respondeu que, se o projeto for 
aprovado, a forma de contratação é definida 
posteriormente pelo Comitê Gestor do Fundo 
Municipal de Inovação (CGFMI), à luz da Lei 
Municipal de Inovação, da Lei Federal de Inovação 
e demais leis que regulam contratações e 
convênios. O Sr. Marcus ainda explica que, após o 
projeto ser submetido e aprovado na reunião do 
conselho municipal, ele é submetido ao CGFMI, 
que verifica se há recursos no FMI para financiar o 
projeto. Se não houver recursos no fundo, o 
projeto fica em uma fila aguardando a 
disponibilidade dos recursos. Se houver 
disponibilidade de recursos, a contratação é 

definida pelo CGFMI a partir de parecer jurídico da 
Procuradoria Geral do Município (PGM). O Sr. 
Marcus aproveitou o assunto e comentou o saldo 
atual do FMI, que no momento é de R$ 481,751,42 
(quatrocentos e oitenta e um mil e setecentos e 
cinquenta e um e quarenta e dois centavos). 
Também falou que são necessários R$ 426.467,00 
(quatrocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e 
sessenta e sete reais) para cumprir os 
compromissos já firmados pelo fundo, 
nomeadamente as duas parcelas restantes em do 
ano de 2020 para a rede municipal de centros de 
inovação. Com isso, restaria um saldo de R$ 
55.284,42 (cinquenta e cinco mil e duzentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) 
para outros projetos, caso nenhum outro recurso 
seja repassado pela Prefeitura ao Fundo. Destacou 
que até o momento não houve repasses da 
Prefeitura ao FMI por conta da destinação de 
recursos para a área da Saúde, devido à pandemia 
do novo corona-vírus. Houve um 
contingenciamento de recursos do FMI de 70% 
(setenta por cento) e, assim, se houver repasses ao 
Fundo neste ano, esses deverão ocorrer apenas no 
segundo semestre. Também destacou que há dois 
projetos já aprovados pelo CMI e pelo CGFMI 
aguardando recursos: a iniciativa de Atração de 
Talentos e Investimentos para Florianópolis; e o 
Living Lab Florianópolis. Portanto, se o projeto em 
pauta for aprovado, deverá antes aguardar que 
esses dois outros projetos recebam os recursos do 
FMI, ainda destacou o Sr. Marcus. Finalizando 
então a discussão do projeto, o Sr. Marcus iniciou o 
processo de deliberação, indicando que podem 
votar apenas os conselheiros titulares ou, na 
ausência desses, seus respectivos suplentes. 
Repassou a palavra então para a Secretária 
Executiva do CMI, Sra. Milena, que conduziu o 
processo de votação secreta pelo sistema online 
disponibilizado no endereço eletrônico 
https://pollie.app/3kmrf . Após votação foi 
anunciado pela Sra. Milena, o resultado da votação 
cuja tela consta no Anexo I da presente ata: quinze 
votos, representando 68% (sessenta e oito por 
cento), pela Aprovação do projeto; e sete votos, 
representando 32% (trinta e dois por cento), pela 
Reprovação do projeto. Com esse resultado, o Sr. 
Marcus declarou o projeto Aprovado pela maioria 
dos membros do CMI. Não havendo mais 
manifestações, o Sr. Marcus José Rocha agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião, 
solicitando a Secretária Executiva do CMI, a 
lavratura da presente Ata. Juliano Richter Pires, 
Marcus José Rocha, Milena Maredmi Corrêa 
Teixeira Veiga Secretária Executiva do CMI 
Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
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Desenvolvimento Econômico (Consultar anexo ao 
final desta edição) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
55/SMDC/2016 – PMF X ORBENK 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: A 
Cláusula Vigésima Quinta do Contrato original 
continua subsistindo em todos os seus termos e 
condições, renovando o presente Contrato, com o 
prazo que continua por tempo determinado, com 
início em 31 de março de 2020 até 28 de junho de 
2020, em conformidade com o art. 57, inciso II, da 
Lei 8.666/93, conforme justificativa da autoridade 
superior; Número e Modalidade da Licitação: 
Tomada de Preços nº 794/SMA/DLC/2015; Data de 
Assinatura: 27/03/2020; Nome das partes que 
assinaram: Sady Beck Júnior, Secretário Municipal 
da Defesa do Consumidor, e pela empresa o Sr. 
Ronaldo Benkendorf. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 439/FMS/2020; 
Objeto: aquisição de calçados ocupacionais para 
uso dos servidores do Programa de Controle da 
Dengue; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
986/SMA/DSLC/2019; Contratada: FORTE SINAL 
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP; Valor: O valor global 
estimado da presente ATA é de R$ 22.497,50 (vinte 
e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 
cinquenta centavos); Dotação: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.04 – Vigilância em Saúde; 
Atividade: 4.179 – Gestão de Materiais e Serviços; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de 
Consumo; Fonte de Recurso: 4.013 – R$ 11.248,75 
e 0082 – R$ 11.248,75; Vigência: O prazo de 
vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da publicação da 
respectiva ATA, não podendo ser prorrogada; Data 
de Assinatura: 25/05/2020; Nome das partes que 
assinaram: Pelo Fundo Municipal de Saúde, o Sr. 
Carlos Alberto Justo da Silva, e pela empresa, o Sr. 
Leonardo da Silva Costa. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 435/FMS/2020; 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para aquisição de gerador de Ozônio para uso na 
assepsia no pós atendimento hospitalar, nas ações 
de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-

19), conforme prevê a Lei 8.666/93, na Lei nº 
13.979 de 06/02/2020 alterada pela Medida 
Provisória 926 de 20/03/2020, a Medida Provisória 
961 de 06/05/2020; os Decretos Estaduais nº 509 
de 2020, 515 de 2020, 525 de 2020, 535 de 2020, 
550 de 2020 e 554 de 2020 e nos Decretos 
Municipais nº 21.340 de 2020, 21.347 de 2020, 
21.352 de 2020, 21.354 de 2020 e 21.366 de 2020, 
21.368 de 2020, 21.421 de 2020, 21.444 de 2020, 
21.459 de 2020, 21.471 de 2020 e 21.545 de 2020; 
Número e Modalidade da Licitação: Dispensa de 
Licitação nº 237/SMA/DSLC/2020; Contratada: 
WIER TECNOLOGIA PLASMA E OZONIO LTDA - ME; 
Valor: O valor total do presente Contrato é de R$ 
22.450,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e 
cinquenta reais); Vigência: O prazo de vigência 
deste Contrato será por até 06 (seis) meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser 
podendo ser prorrogado de acordo com o 
estabelecido no art. 4º-H da Medida Provisória nº 
926/2020, atendendo a todos os requisitos da Lei 
Federal nº 13.979/2020; Dotação: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.02 – Atenção Básica e 
Especializada em Saúde; Funcional: 10.301.0102; 
Atividade: 4.177 – Gestão de Materiais e Serviços 
da Atenção Especializada; Elemento de Despesa: 
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente e 
na Fonte de Recursos: 4.012 - R$ 22.450,00; Data 
de Assinatura: 21/05/2020; Nome das partes que 
assinaram: Pelo Fundo Municipal de Saúde, o Sr. 
Carlos Alberto Justo da Silva, e pela empresa, o Sr. 
Bruno Mena Cadorin. 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 
425/FMS/2020. Publicado no Diário Oficial do 
Município em 28 de maio de 2020, Edição nº 2700. 
ONDE SE LÊ: Dotação: O prazo de vigência deste 
Contrato terá início em 30 de abril de 2020 e 
findará em 31 de março de 2021, podendo ser 
prorrogado nos termos da lei; Vigência: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.02 – Atenção Básica e 
Especializada em Saúde; Funcional: 10.301.0102 – 
Atenção Básica; Atividade: 4.177 – Gestão de 
Materiais e Serviços da Atenção Especializada; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros - PJ e na Fonte de Recursos: 4.012 – 
R$ 1.128,00 (...); LEIA-SE: Dotação: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.02 – Atenção Básica e 
Especializada em Saúde; Funcional: 10.301.0102 – 
Atenção Básica; Atividade: 4.177 – Gestão de 
Materiais e Serviços da Atenção Especializada; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros - PJ e na Fonte de Recursos: 4.012 – 
R$ 1.128,00; Vigência: O prazo de vigência deste 
Contrato terá início em 30 de abril de 2020 e 
findará em 31 de março de 2021, podendo ser 
prorrogado nos termos da lei (...). 


