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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 21.714, DE 08 DE JULHO DE 2020 - O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
JESIVAN DA SILVA do Cargo em Comissão de 
Gerente do Sistema Administrativo da Secretaria 
Municipal de Administração, a partir de 
08/07/2020.  Florianópolis, aos 08 de julho de 
2020. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL 

DECRETO N. 21.715, DE 08 DE JULHO DE 2020 - O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: EXONERAR, A PEDIDO, 
PATRÍCIA AREIAS do Cargo em Comissão de 
Assessor Técnico do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), a 
partir de 08/07/2020.  Florianópolis, aos 08 de 
julho de 2020. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 

DECRETO N. 21.716, DE 08 DE JULHO DE 2020 - O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 

da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR JESIVAN DA 
SILVA para exercer o Cargo em Comissão de 
Assessor Técnico do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), a 
partir de 08/07/2020.  Florianópolis, aos 08 de 
julho de 2020. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 

DECRETO N. 21.717, DE 08 DE JULHO DE 2020 - O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR PATRÍCIA AREIAS 
para exercer o Cargo em Comissão de Gerente do 
Sistema Administrativo da Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 08/07/2020.  
Florianópolis, aos 08 de julho de 2020. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL. 

DECRETO N. 21.718, DE 08 DE JULHO DE 2020 - O 
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando 
da competência e atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE: NOMEAR LUIZ VOLNI 
VIANA para exercer o Cargo em Comissão de 
Secretário do Secretário da Secretaria Municipal da 
Casa Civil, a partir de 10/08/2020. Florianópolis, 
aos 08 de julho de 2020. GEAN MARQUES 
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

DECRETO N. 21.727, DE 09 DE JULHO DE 2020. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 29, 
combinado com o artigo 33, da Lei n. 10.672, de 27 
de dezembro de 2019, e ainda Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 33 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2020, aprovada pela Lei n. 10.586, de 
05 de agosto de 2019, DECRETA: Art. 1º Fica aberto 
o Crédito Adicional Suplementar, na importância 
de R$ 225.022,60 (duzentos e vinte e cinco mil, 
vinte e dois reais e sessenta centavos), referente à 
dotação consignada no Orçamento vigente:36.00 – 
Fundo Municipal de Assistência Social 36.01 – 
Fundo Municipal de Assistência Social 
36.01.08.244.0109.2.102 – Bloco da Proteção 
Social Especial 0125 3.3.90.30.00.00.0501 R$ 
225.022,60 Total do Órgão R$ 225.022,60 Total do 
Crédito Adicional Suplementar R$ 225.022,60 Art. 
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3º Os recursos na ordem de R$ 225.022,60 
(duzentos e vinte e cinco mil, vinte e dois reais e 
sessenta centavos), necessários para atendimento 
ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma 
disposta no artigo 1º deste Decreto, correrão à 
conta do Provável Excesso de Arrecadação, 
oriundos da transferência financeira para ações de 
combate ao COVID 19 no SUAS para material de EPI 
na fonte de recurso: 0501. Art. 3º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 09 de julho de 2020. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 

DECRETO N. 21.728, 09 DE JULHO DE 2020. CRIA 
NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 
ELEMENTO DE DESPESA E A FONTE DE RECURSO 
JUNTO AO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE 
DESPESA JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 29, 
combinado com o artigo 33, da Lei n. 10.672, de 27 
de dezembro de 2019, e Considerando, os 
dispositivos contidos na LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício de 2020, aprovada pela 
Lei n. 10.586, de 05 de agosto de 2019, em especial 
os § 3º, § 5º e § 7º do artigo 33; Considerando, a 
não obrigatoriedade de apresentação do QDD - 
Quadro de Detalhamento de Despesa com o 
detalhamento da estrutura da Natureza da 
Despesa até o grau de Elemento de Despesa para 
composição do Orçamento Anual conforme é 
apresentado no artigo 6º da Portaria 
Interministerial n. 163, de 04 de maio de 2001 e 
artigo 4º da Lei n. 10.586, de 05 de agosto de 
2019;Considerando, que o QDD - Quadro de 
Detalhamento de Despesa, o qual detalha 
individualmente a estrutura da Natureza da 
Despesa até o grau de Elemento de Despesa e 
Fonte de Recurso para execução do Orçamento do 
Município de Florianópolis foi aprovado pelo 
Decreto n. 21.077/2020, de 10 de janeiro de 2020; 
Considerando ainda, que a inclusão no Orçamento 
Anual de Elemento de Despesa e Fonte de 
Recursos na classificação orçamentária da Natureza 
da Despesa por si só, não se caracteriza alteração 
orçamentária do tipo Abertura de Crédito Adicional 
Especial, DECRETA: Art. 1º Fica criada junto ao QDD 
- Quadro de Detalhamento de Despesas, aprovado 
pelo Decreto n. 21.077, de 10 de janeiro de 2020, a 
classificação orçamentária (elemento de despesa 
com a fonte de recurso), 36.01.08.244.0109.2.102 
– Bloco da Proteção Social Especial 
3.3.90.32.00.00.0501, a qual passa a integrar o 

Orçamento vigente. Art. 2º Fica aberto o Crédito 
Adicional Suplementar, na importância de R$ 
311.000,00 (trezentos e onze mil reais), referente à 
dotação consignada no Orçamento vigente:36.00 – 
Fundo Municipal de Assistência Social 36.01 – 
Fundo Municipal de Assistência Social 
36.01.08.244.0109.2.102 – Bloco da Proteção 
Social Especial 0130 3.3.90.32.00.00.0501 R$ 
311.000,00 Total do Órgão R$ 311.000,00 
Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 
311.000,00 Art. 3º Os recursos na ordem de R$ 
311.000,00 (trezentos e onze mil reais), necessários 
para atendimento ao Crédito Adicional 
Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 
2º deste Decreto, correrão à conta do Provável 
Excesso de Arrecadação, oriundos da transferência 
financeira para ações de combate ao COVID 19 no 
SUAS para material de EPI na fonte de recurso: 
0501. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. Florianópolis, aos 09 de julho de 
2020. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL EVERSON MENDES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONSTÂNCIO ALBERTO 
SALLES MACIEL SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
FAZENDA. 

DECRETO N. 21.730, DE 10 DE JULHO DE 2020. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 29, 
combinado com o artigo 33, da Lei n. 10.672, de 27 
de dezembro de 2019, e ainda Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 33 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2020, aprovada pela Lei n. 10.586, de 
05 de agosto de 2019, DECRETA: Art. 1º Fica aberto 
o Crédito Adicional Suplementar, na importância 
de R$ 1.916.500,00 (um milhão, novecentos e 
dezesseis mil e quinhentos reais), referente à 
dotação consignada no Orçamento vigente: 20.00 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 20.01 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
20.01.15.451.0105.1.002 
Manutenção/Drenag./Pav./Revitalização do 
Sistema Viário 0593 4.4.90.51.00.00.0064 R$ 
1.916.500,00 Total da Orgão R$ 1.916.500,00 
Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 
1.916.500,00 Art. 2º Em atendimento ao Crédito 
Adicional Suplementar, aberto na forma disposta 
no artigo 1º deste Decreto, fica anulada a 
importância de R$ 1.916.500,00 (um milhão, 
novecentos e dezesseis mil e quinhentos reais), 
referente às dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 20.01 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 20.01 – Secretaria Municipal de 
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Infraestrutura 20.01.15.451.0106.1.081 - 
Implantação de Macrodrenagem - SMI 0615 
4.4.90.51.00.00.0064 R$  250.000,00 
20.01.15.451.0106.1.082 - Desassoreamento de 
Rios e Canais – SMI 0617 4.4.90.51.00.00.0064 R$ 
250.000,00 20.01.15.451.0105.4.360 – Programa 
de Apoio a Convênios 0607 4.4.90.51.00.00.0064 
R$ 199.930,00 20.01.15.451.0112.7.129 - 
Construção, Ampliação, Reforma Dos Próprios 
Municipais 0632 4.4.90.51.00.00.0064 R$
 125.000,00 14.01.26.122.0105.2.662 – 
Plano de Mobilidade 1086 3.3.90.39.00.00.0064
 R$  545.784,00 1089 
4.4.90.51.00.00.0064 R$ 545.785,00 Total 
do Órgão R$ 1.916.500,00 Total da Anulação R$ 
 1.916.500,00 Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, aos 
10 de julho de 2020. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 

DECRETO N. 21.731, DE 10 DE JULHO DE 2020. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o parágrafo 
único do artigo 2º, combinado com o artigo 33, da 
Lei n. 10.672, de 27 de dezembro de 2019, e ainda. 
Considerando, os dispositivos contidos nos 
parágrafos do artigo 33 da LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício de 2020, aprovada pela 
Lei n. 10.586, de 05 de agosto de 2019, DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional 
Suplementar, na importância de R$ 1.292.000,00 
(um milhão, duzentos e noventa e dois mil reais), 
referente às dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 36.00 – Fundo Municipal de Assistência 
Social 36.01– Fundo Municipal de Assistência Social 
36.01.08.244.0109.2.247 – Bloco da Proteção 
Básica 0081 3.3.90.39.00.00.0080 R$ 
56.000,00 Total do Órgão R$ 56.000,00 23.00 
– Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico 23.01 – Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico 
23.01.04.122.0110.2.621 - Programa de Apoio 
Administrativo 0684 3.3.90.30.00.00.0080 R$ 
16.000,00 Total do Órgão R$ 16.000,00 55.00 
– Secretaria Municipal da Cultura, Esportes e 
Juventude 55.01 – Secretaria Municipal da Cultura, 
Esportes e Juventude 55.01.13.392.0107.4.944 - 
Programa de Apoio Administrativo 0984 
3.3.90.30.00.00.0080 R$ 100.000,00 Total do 
Órgão R$ 100.000,00 25.00 – Secretaria Municipal 

do Continente e Assuntos Metropolitanos 25.01 – 
Secretaria Municipal do Continente e Assuntos 
Metropolitanos 25.01.26.782.0105.1.051 – 
Manutenção do Sistema Viário de Ruas no 
Continente 0763 4.4.90.30.00.00.0080 R$ 
120.000,00 Total do Órgão R$ 120.000,00 
50.00 - Autarquia Melhoramentos da Capital – 
COMCAP 50.01 - Autarquia Melhoramentos da 
Capital – COMCAP 50.01.04.122.0106.2.921 – 
Programa de Apoio Administrativo 0014 
3.3.90.30.00.00.0080 R$ 1.000.000,00 Total do 
Órgão R$ 1.000.000,00 Total do Crédito Adicional 
Suplementar R$ 1.292.000,00 Art. 2º Em 
atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, 
aberto na forma disposta no artigo 1º deste 
Decreto, fica anulada a importância de R$ 
1.292.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e 
dois mil reais), referente às dotações consignadas 
no Orçamento vigente: 36.00 – Fundo Municipal de 
Assistência Social 36.01 – Fundo Municipal de 
Assistência Social 36.01.08.244.0109.2.247 – Bloco 
da Proteção Básica 0086 4.4.90.51.00.00.0080 R$ 
56.000,00 Total do Órgão R$ 56.000,00 23.01 
– Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico 23.01 – Secretaria 
Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico 
23.01.04.122.0110.2.621 - Programa de Apoio 
Administrativo 0683 3.3.90.14.00.00.0080 R$ 
16.000,00 Total do Órgão R$ 16.000,00 55.00 
– Secretaria Municipal da Cultura, Esportes e 
Juventude 55.01 – Secretaria Municipal da Cultura, 
Esportes e Juventude 55.01.13.392.0107.4.944 - 
Programa de Apoio Administrativo 0981 
3.3.90.41.00.00.0080 R$ 100.000,00 Total 
do Órgão R$ 100.000,00 25.00 – Secretaria 
Municipal do Continente e Assuntos 
Metropolitanos 25.01 – Secretaria Municipal do 
Continente e Assuntos Metropolitanos 
25.01.26.782.0105.1.051 – Manutenção do Sistema 
Viário de Ruas no Continente 0765 
4.4.90.51.00.00.0080 R$  120.000,00 Total 
do Órgão R$ 120.000,00 50.00 - Autarquia 
Melhoramentos da Capital – COMCAP 50.01 - 
Autarquia Melhoramentos da Capital – COMCAP 
50.01.04.122.0106.2.921 – Programa de Apoio 
Administrativo 0003 3.1.90.11.00.00.0080 R$ 
1.000.000,00 Total do Órgão R$ 
 1.000.000,00 Total da Anulação 
R$1.292.000,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 10 de 
julho de 2020. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL 
CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 
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DECRETO N. 21.732, DE 10 DE JULHO DE 2020. 
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO 
AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 29, 
combinado com o artigo 33, da Lei n. 10.672, de 27 
de dezembro de 2019, e ainda Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 33 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2020, aprovada pela Lei n. 10.586, de 
05 de agosto de 2019, DECRETA: Art. 1º Fica aberto 
no orçamento do Município de Florianópolis, 
Crédito Adicional Suplementar, na importância de 
R$ 1.310.755,68 (um milhão, trezentos e dez mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e 
oito centavos), referente a dotação consignada no 
orçamento vigente: 20.01 – Secretaria Municipal 
de Infraestrutura 20.01 – Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 20.01.15.451.0105.1.002 - 
Manutenção/Drenag./Pav./Revitalização do 
Sistema Viário 0593 4.4.90.51.00.00.0064 R$ 
1.310.755,68 Total do Órgão R$ 1.310.755,68 Total 
do Crédito Adicional Suplementar  R$ 
1.310.755,68 Art. 2º Os recursos na ordem de R$ 
1.310.755,68 (um milhão, trezentos e dez mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e 
oito centavos), necessários para atendimento ao 
Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma 
disposta no artigo 1º deste Decreto, correrão à 
conta do Provável Excesso de Arrecadação, 
oriundos repasse financeiro do contrato nr. 
2625.0413.450.83/2013 entre CEF e Prefeitura 
Municipal de Florianópolis: Art. 3º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, aos 10 de julho de 2020. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. (Consultar 
anexo ao final desta edição) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 01210/2020 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: 
Art. 1º - Tornar Sem Efeito de acordo com o Artigo 
8º inciso I e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 
063/2003 de 23 de outubro de 2003, a Portaria de 
Nomeação nº 00800/2020, publicada no Diário 
Oficial do Município nº 2641 de 06/03/2020 de 
Helena Salgado Louro, aprovada em Concurso 

Público regido pelo Edital nº 008/19, para exercício 
do Cargo de Médico da Família e Comunidade, 
Classe Analista, Nível 01, Referência A, 40 
(quarenta) horas semanais, do Quadro Único do 
Pessoal Civil da Administração Direta Municipal, 
lotada no(a) Secretaria Municipal de Saúde, por 
não ter tomado posse no prazo previsto. Art. 2º - 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 06 de maio de 2020. Katherine Schreiner - 
Secretária Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01211/2020 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: 
Art. 1º - Tornar Sem Efeito de acordo com o Artigo 
8º inciso I e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 
063/2003 de 23 de outubro de 2003, a Portaria de 
Nomeação nº 00835/2020, publicada no Diário 
Oficial do Município nº 2641 de 06/03/2020 de 
Caroline Wassmansdorf Mattos, aprovada em 
Concurso Público regido pelo Edital nº 008/19, para 
exercício do Cargo de Médico da Família e 
Comunidade, Classe Analista, Nível 01, Referência 
A, 40 (quarenta) horas semanais, do Quadro Único 
do Pessoal Civil da Administração Direta Municipal, 
lotada no(a) Secretaria Municipal de Saúde, por 
não ter tomado posse no prazo previsto. Art. 2º - 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 06 de maio de 2020. Katherine Schreiner - 
Secretária Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01522/2020, DE 08 DE JULHO DE 
2020 - A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, com base no Decreto 11.374/2013, e 
com base no paragrafo único, do art. 71 da Lei 
Complementar nº 596, de 27 de janeiro de 2017, 
resolve DESIGNAR, o servidor RICARDO DA SILVA 
PRATS, matrícula – 53.391-2, ocupante do cargo de 
Consultor Administrativo, lotado na Secretaria 
Municipal da Casa Civil, para atuar na Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano, 
com ônus para o destino, pelo período de 
27/05/2020 a 31/12/2020. KATHERINE SCHREINER. 
Secretária Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 01524/2020 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o Artigo 8º inciso I 
e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Liliane Ecco Canuto, 
aprovada em Concurso Público regido pelo Edital 
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nº 009/19, para exercício do Cargo de Enfermeiro, 
Classe Analista, Nível 01, Referência A, 30 (trinta) 
horas semanais, do Quadro Único do Pessoal Civil 
da Administração Direta Municipal, lotada no(a) 
Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - A 
candidata habilitada e nomeada deverá tomar 
posse do cargo no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após a publicação. Art. 3º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal, em Florianópolis, aos 08 de 
julho de 2020. Katherine Schreiner - Secretária 
Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01526/2020 - A Secretária Municipal 
da Administração, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com o Artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o Artigo 8º inciso I 
e Artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Murillo Feitosa de 
Melo, aprovado em Concurso Público regido pelo 
Edital nº 008/19, para exercício do Cargo de 
Médico da Família e Comunidade, Classe Analista, 
Nível 01, Referência A, 40 (quarenta) horas 
semanais, do Quadro Único do Pessoal Civil da 
Administração Direta Municipal, lotado no(a) 
Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - O 
candidato habilitado e nomeado deverá tomar 
posse do cargo no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, após a publicação. Art. 3º - Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal, em Florianópolis, aos 09 de 
julho de 2020. Katherine Schreiner - Secretária 
Municipal da Administração. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 184/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
substituição ou manutenção corretiva de telhados; 
recuperação e tratamento de fissuras em paredes 
de alvenaria e pintura nas edificações e áreas 
externas; confecção, instalação e manutenção de 
estruturas, esquadrias e grades metálicas, das 
unidades de educação de Florianópolis, referente 
ao CONTRATO nº 414/SME/2019, firmado com a 
Secretaria Municipal de Educação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020. 
Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 

Fernandes Pereira. Secretário Municipal De 
Educação.  

PORTARIA Nº 185/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva, preditiva e corretiva das 
instalações prediais que compõem a Secretaria 
Municipal da Educação e centros de formação, com 
fornecimento de material e mão de obra, LOTE 01 - 
REGIÃO CENTRAL, Conforme especificações 
estabelecidas neste edital, enumerados, de acordo 
com a proposta apresentada, referente ao 
CONTRATO nº 451/SME/2017, firmado com a 
Secretaria Municipal de Educação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020. 
Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA Nº 186/2020 -A Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
no uso de suas atribuições, Resolve: Designar o 
Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, matrícula nº 
53453-6, para o acompanhamento e fiscalização 
de: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de substituição ou 
manutenção corretiva de telhados; recuperação e 
tratamento de fissuras em paredes de alvenaria e 
pintura nas edificações e áreas externas; 
confecção, instalação e manutenção de estruturas, 
esquadrias e grades metálicas das unidades de 
educação de Florianópolis, referente ao 
CONTRATO nº 416/SME/2019, firmado com a 
Secretaria Municipal de Educação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 26 de Junho de 2020.  
Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 187/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
substituição ou manutenção corretiva de telhados; 
recuperação e tratamento de fissuras em paredes 
de alvenaria e pintura nas edificações e áreas 
externas; confecção, instalação e manutenção de 
estruturas, esquadrias e grades metálicas das 
unidades de educação de Florianópolis, referente 
ao CONTRATO nº 415/SME/2019, firmado com a 
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Secretaria Municipal de Educação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020. 
Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 188/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva, preditiva e corretiva das 
instalações prediais que compõem a Secretaria 
Municipal da Educação e centros de formação, com 
fornecimento de material e mão de obra, LOTE 02 - 
REGIÃO NORTE, Conforme especificações 
estabelecidas neste edital, enumerados, de acordo 
com a proposta apresentada, referente ao 
CONTRATO nº 452/SME/2017, firmado com a 
Secretaria Municipal de Educação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020. 
Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 189/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições,  Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de sistemas preventivos 
e de combate a incêndio das Unidades 
Educacionais da Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis, conforme projetos aprovados no 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 
referente ao CONTRATO nº 1078/SME/2019, 
firmado com a Secretaria Municipal de Educação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 26 de junho de 
2020. Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 190/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada em manutenção predial para 
atendimento às unidades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino, com fornecimento de 
material - REGIÃO CONTINENTE - LOTE 01, 
conforme especificações e condições estabelecidas 
no edital , referente ao CONTRATO nº 
789/SME/2016, firmado com a Secretaria 

Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 26 de junho de 2020. Florianópolis, 07 de 
julho de 2020. Maurício Fernandes Pereira. 
Secretário Municipal de Educação.  

PORTARIA Nº 191/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada em manutenção predial para 
atendimento às unidades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino, com fornecimento de 
material - REGIÃO LESTE - LOTE 02, conforme 
especificações e condições estabelecidas no edital , 
referente ao CONTRATO nº 790/SME/2016, 
firmado com a Secretaria Municipal de Educação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 26 de junho de 
2020.Florianópolis, 07 de Julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 192/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada em manutenção predial para 
atendimento às unidades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino, com fornecimento de 
material - REGIÃO SUL - LOTE 03, conforme 
especificações e condições estabelecidas no edital, 
referente ao CONTRATO nº 791/SME/2016, 
firmado com a Secretaria Municipal de Educação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 26 de junho de 
2020. Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação.   

PORTARIA Nº 193/2020 - A Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, Resolve: 
Designar o Arquiteto Tiago Trombetta Brandão, 
matrícula nº 53453-6, para o acompanhamento e 
fiscalização de: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
substituição ou manutenção corretiva de telhados; 
recuperação e tratamento de fissuras em paredes 
de alvenaria e pintura nas edificações e áreas 
externas; confecção, instalação e manutenção de 
estruturas, esquadrias e grades metálicas das 
unidades de educação de Florianópolis, referente 
ao CONTRATO nº 417/SME/2019, firmado com a 
Secretaria Municipal de Educação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020. 
Florianópolis, 07 de julho de 2020. Maurício 
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Fernandes Pereira. Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº. 0195/2020 - O Secretário Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Portaria nº. 
092, de 24 de agosto de 2010. Resolve: Designar o 
funcionário MANOEL DANIEL FILHO, nomeado 
através do Decreto 21.633 de 05 de junho de 
2020, para a fiscalização do CONTRATO N° 
231/SME/2019 – CONSESC & NACIONAL 
ELEVADORES LTDA - EPP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores (com fornecimento de peças), a partir 
de 05 de junho de 2020, revogando-se a portaria 
de fiscalização anterior. Florianópolis, 06 de julho 
de 2020. Maurício Fernandes Pereira, Secretário 
Municipal de Educação.  

PORTARIA Nº. 0196/2020 - O Secretário Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Portaria nº. 
092, de 24 de agosto de 2010. Resolve: Designar o 
funcionário MANOEL DANIEL FILHO, nomeado 
através do Decreto 21.633 de 05 de junho de 
2020, para a fiscalização do CONTRATO N° 
59/SME/2019 – ASA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA - ME, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de limpeza de fossas 
sépticas, a partir de 05 de junho de 2020, 
revogando-se a portaria de fiscalização anterior. 
Florianópolis, 06 de julho de 2020. Maurício 
Fernandes Pereira, Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA Nº. 0197/2020 - O Secretário Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Portaria nº. 
092, de 24 de agosto de 2010. Resolve: Designar o 
funcionário MANOEL DANIEL FILHO, nomeado 
através do Decreto 21.633 de 05 de junho de 
2020, para a fiscalização do CONTRATO N° 
393/SME/2019 – ORBENK ADMINISTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
limpeza, capina ou roçada, recolhimento e destino 
final do entulho para a Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 05 de junho de 2020, 
revogando-se a portaria de fiscalização anterior. 
Florianópolis, 06 de julho de 2020. Maurício 

Fernandes Pereira, Secretário Municipal de 
Educação.  

PORTARIA Nº. 0198/2020 - O Secretário Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com o disposto no art. 67 da lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Portaria nº. 
092, de 24 de agosto de 2010. Resolve: Designar o 
funcionário MANOEL DANIEL FILHO, nomeado 
através do Decreto 21.633 de 05 de junho de 
2020, para a fiscalização do CONTRATO N° 
60/SME/2019 – BIOVETOR SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de hidrojateamento, a partir de 05 de junho de 
2020, revogando-se a portaria de fiscalização 
anterior. Florianópolis, 06 de julho de 2020. 
Maurício Fernandes Pereira, Secretário Municipal 
de Educação.  

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº. 0165/EDUC/BID/2019 - Ref.: LPN nº 
835/EDUC/BID/2018. Contratada: EMPRESA 
CONSTRUTORA LG LTDA. Objeto: O contrato será 
aditado em serviços no Lote 01 – Reforma e 
Ampliação da EBM Herondina Medeiros Zeferino 
no valor de R$ 415.239,39 (quatrocentos e quinze 
mil e duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove 
centavos),representando 7,83% sobre o valor do 
contrato, conforme justificativa técnica. Tudo em 
conformidade com a Deliberação nº 5293/2020, do 
Comitê Gestor, do Parecer Jurídico nº. 
1093/2020/SME/ASSJUD/SUBSIJUD/PGM e 
detalhamento técnico com justificativa por meio da 
Comunicação Interna nº 38/2020, da Gerência de 
Obras e Manutenção Predial da SME e ratificado 
pelo Secretário Adjunto de Educação, partes 
integrantes deste instrumento. Crédito 
Orçamentário: 160/BID. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Renan 
Waltrick Rodrigues, pela Empresa. 

CONTRATO Nº 531/EDUCBID/2020 – Contratado: 
João Felipe Favila Salum. Objeto: contratação de 
consultor individual na área administrativa- auxiliar 
administrativo para suporte técnico ao gabinete do 
Secretário de Educação/coordenação do PRAEB da 
Secretaria Municipal de Educação. Valor: O 
Contratante pagará ao Consultor a título de 
honorários uma quantia não superior a R$ 
17.100,00 (dezessete mil e cem reais) pelos 
Serviços prestados conforme indicado no Anexo A. 
Crédito Orçamentário: 160/BID. Prazo: O Consultor 
prestará os Serviços durante o período iniciado em 
22/06/2020 até 31/12/2020, ou durante qualquer 
outro período em que as Partes possam acordar 
posteriormente por escrito. Assinaturas: Maurício 
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Fernandes Pereira, pela Prefeitura e João Felipe 
Favila Salum, pelo Consultor Individual. 

CONTRATO Nº 550/EDUCBID/2020 – Contratada: 
Larissa Blainski. Objeto: contratação de consultor 
individual na área administrativa – Administrador 
para suporte técnico ao gabinete do Secretário, da 
Secretaria Municipal de Educação. Valor: O 
Contratante pagará ao Consultor a título de 
honorários uma quantia não superior a R$ 
26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais) pelos 
Serviços prestados conforme indicado no Anexo A. 
Crédito Orçamentário: 160/BID. Prazo: O Consultor 
prestará os Serviços durante o período iniciado em 
13/07/2020 até 31/12/2020, ou durante qualquer 
outro período em que as Partes possam acordar 
posteriormente por escrito, respeitando-se o limite 
de contrato de empréstimo junto ao Banco BID. 
Assinaturas: Maurício Fernandes Pereira, pela 
Prefeitura e Larissa Blainski, pela Consultora 
Individual. 

CONTRATO Nº 551/EDUCBID/2020 – Contratada: 
Clarissa Del Rio Lindemayer. Objeto: contratação 
de consultor individual na área de Ciências 
Contábeis para suporte técnico à Assessoria 
Especial/ coordenação do PRAEB da Secretaria 
Municipal de Educação. Valor: O Contratante 
pagará ao Consultor a título de honorários uma 
quantia não superior a R$ 27.850,00 (vinte sete mil 
e oitocentos e cinquenta reais) pelos Serviços 
prestados conforme indicado no Anexo A. Crédito 
Orçamentário: 160/BID. Prazo: O Consultor 
prestará os Serviços durante o período iniciado em 
16/07/2020 até 31/12/2020, ou durante qualquer 
outro período em que as Partes possam acordar 
posteriormente por escrito.  Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Clarissa Del 
Rio Lindemayer, pela Consultora Individual. 

CONTRATO Nº 552/EDUCBID/2020 – Contratado: 
Joaquim Ângelo Siqueira. Objeto: contratação de 
consultor na área de engenharia civil - analistas de 
projetos complementares para suporte técnico à 
Gerência de Obras e Manutenção Predial. Valor: O 
Contratante pagará ao Consultor a título de 
honorários uma quantia não superior a R$ 
45.545,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e 
quarenta e cinco reais) pelos Serviços prestados 
conforme indicado no Anexo A. Crédito 
Orçamentário: 160/BID. Prazo: O Consultor 
prestará os Serviços durante o período iniciado em 
29/07/2020 até 31/12/2020, ou durante qualquer 
outro período em que as Partes possam acordar 
posteriormente por escrito. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Joaquim 
Ângelo Siqueira, pelo Consultor Individual. 

CONTRATO Nº 565/EDUCBID/2020 – Contratada: 
Ana Clara Almeida Stock Franzoni. Objeto: 
contratação de consultores na área de arquitetura - 
analistas de projetos para suporte técnico à 
Gerência de Obras e Manutenção Predial. Valor: O 
Contratante pagará ao Consultor a título de 
honorários uma quantia não superior a R$ 
72.872,00 (setenta e dois mil e oitocentos e 
setenta e dois reais) pelos Serviços prestados 
conforme indicado no Anexo A. Crédito 
Orçamentário: 160/BID. Prazo: O Consultor 
prestará os Serviços durante o período iniciado em 
01/07/2020 até 31/12/2020, ou durante qualquer 
outro período em que as Partes possam acordar 
posteriormente por escrito. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Ana Clara 
Almeida Stock Franzoni, pela Consultora Individual. 

CONTRATO Nº 566/EDUCBID/2020 – Contratado: 
Carlos Roberto Barreto de Souza. Objeto: 
contratação de consultor na área de engenharia 
civil - analistas de projetos complementares para 
suporte técnico à Gerência de Obras e Manutenção 
Predial. Valor: O Contratante pagará ao Consultor a 
título de honorários uma quantia não superior a R$ 
72.872,00 (setenta e dois mil e oitocentos e 
setenta e dois reais) pelos Serviços prestados 
conforme indicado no Anexo A. Crédito 
Orçamentário: 160/BID. Prazo: O Consultor 
prestará os Serviços durante o período iniciado em 
01/07/2020 até 31/12/2020, ou durante qualquer 
outro período em que as Partes possam acordar 
posteriormente por escrito. Assinaturas: Maurício 
Fernandes Pereira, pela Prefeitura e Carlos Roberto 
Barreto de Souza, pelo Consultor Individual. 

CONTRATO Nº 567/EDUCBID/2020 – Contratado: 
Maurício Barbosa da Silva. Objeto: contratação de 
consultor na área de direito - para suporte ao 
Projeto de Expansão da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental em Florianópolis (PRAEB), e 
assessoria jurídica da secretaria municipal de 
educação de Florianópolis. Valor: O Contratante 
pagará ao Consultor a título de honorários uma 
quantia não superior a R$ 26.786,30 (vinte e seis 
mil e setecentos e oitenta e seis reais e trinta 
centavos) pelos Serviços prestados conforme 
indicado no Anexo A. Crédito Orçamentário: 
160/BID. Prazo: O Consultor prestará os Serviços 
durante o período iniciado em 29/07/2020 até 
31/12/2020, ou durante qualquer outro período 
em que as Partes possam acordar posteriormente 
por escrito. Assinaturas: Maurício Fernandes 
Pereira, pela Prefeitura e Maurício Barbosa da 
Silva, pelo Consultor Individual. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
258/SMA/DSLC/2020 - A Secretaria Municipal da 
Administração torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que em ato público será realizada 
licitação, na modalidade Concorrência, tipo menor 
preço, tendo como objeto a Contratação de 
empresa para a execução das obras de 
Revitalização do Centro Leste (Rua João Pinto, Rua 
Nunes Machado, Rua Tiradentes e entorno da 
Praça XV)- Florianópolis/SC. O limite para a entrega 
dos envelopes será até às 13h20min do dia 
12/08/2020. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, às 13h30min, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema 
de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro 
Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, 
Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser 
acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
259/SMA/DSLC/2020 - A Secretaria Municipal da 
Administração torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que em ato público será realizada 
licitação, na modalidade Concorrência, tipo menor 
preço, tendo como objeto a Contratação de 
empresa para a execução das obras de 
pavimentação da Rua Álvaro Tolentino – Bairro 
Capoeiras - Florianópolis/SC. O limite para a 
entrega dos envelopes será até às 14h50min do dia 
12/08/2020. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, às 15h, na Secretaria Municipal 
de Administração, Diretoria do Sistema de 
Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, 
nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, 
Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo 
site www.pmf.sc.gov.br. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
318/SMA/DSLC/2020 - A Secretaria Municipal da 
Administração torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que em ato público será realizada 
licitação, na modalidade Concorrência, tipo menor 
preço, tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada para execução de 
obras/serviços de engenharia: Manutenção e 
Recuperação de Pavimentação Asfáltica com CBUQ 
(Região Insular Central e Região Continental) - 
Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos 
envelopes será até às 16h20min do dia 
12/08/2020. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, às 16h30min, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema 
de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro 

Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, 
Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser 
acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
319/SMA/DSLC/2020 - A Secretaria Municipal da 
Administração torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que em ato público será realizada 
licitação, na modalidade Concorrência, tipo menor 
preço, tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada para execução de 
obras/serviços de engenharia: Manutenção e 
Recuperação de Pavimentação Asfáltica com CBUQ 
(Região Insular Norte, Sul e Leste) - 
Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos 
envelopes será até às 17h50min do dia 
12/08/2020. A reunião de abertura dos envelopes 
será no mesmo dia, às 18h, na Secretaria Municipal 
de Administração, Diretoria do Sistema de 
Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, 
nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, 
Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo 
site www.pmf.sc.gov.br. 

EXTRATO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 1083/SMI/2019 – Determinamos a 
paralisação das obras de Pavimentação e 
drenagem da Rua Rosa – Pantanal – 
Florianópolis/SC, objeto do Contrato nº 
1083/SMI/2019, tendo em vista a necessidade de 
desmonte de rocha para a implantação da 
drenagem, a contar da presente data. 
Florianópolis, 25 de junho de 2020. ENGº VALTER 
JOSÉ GALLINA – Secretário Municipal de 
Infraestrutura.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/SEMAS/2020 - Seleção Pública de até 05 
(cinco) Organizações da Sociedade Civil sem fins 
lucrativos, inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Florianópolis (SMAS), para fins 
de celebração de parceria, através da realização de 
Termo de Colaboração, com duração certa e em 
regime de mútua cooperação, visando a 
implantação e execução, na esfera territorial do 
Município de Florianópolis, do Serviço de 
Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação 
de Rua, sem restrições de crença/religião, 
orientação sexual, raça e /ou etnia, com 
rompimento ou fragilização dos vínculos familiares 
e que se encontram em situação de rua ou 
desabrigo por abandono, migração e ausência de 
residência, de forma compartilhada, complementar 
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e integrada aos serviços socioassistenciais próprios 
da gestão pública municipal, a ser executado pelo 
período máximo de 06 (seis) meses, à critério da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, com 
investimentos específicos, por meio de celebração 
de Termo de Colaboração, nos termos e condições 
deste Edital e seus anexos, obrigando-se à fiel 
observância das disposições contidas na Lei Federal 
n. 13.019, de 31 de julho 2014, a qual regulamenta 
as parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil e pelas demais 
disposições legais aplicáveis. O período de 
inscrição/envio das propostas será de 14 de julho 
de 2020 a 13 de agosto de 2020, através do 
endereço eletrônico 
https://investidor.bussolasocial.com.br/assistencia
socialfloripa/editais/edital_006_semas_2020.  
Florianópolis, 10 de julho de 2020. Maria Cláudia 
Goulart da Silva – Secretária Municipal de    
Assistência    Social. (CONSULTAR EDITAL NA 
ÍNTEGRA NO FINAL DESTA EDIÇÃO). 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

PORTARIA Nº 5/SMSP/GMF/CGM/2020 - O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
no uso das suas atribuições legais conforme 
previsão no art. 168, parágrafo único, da Lei 
Complementar CMF Nº 063/2003, de 23 de 
outubro de 2003 - Estatuto do Servidor Público 
Municipal, RESOLVE: Art. 1º. PRORROGAR O 
Processo de Sindicância nº 
197/SMSP/GMF/CGM/2020, instaurado pela 
Portaria 4/SMSP/GMF/CGM/2020, publicada em 
Diário Oficial Eletrônico de 9 de junho de 2020. Art. 
2º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 9 de julho de 2020. 
ALCEU DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR, Secretário 
Municipal de Segurança Pública 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CULTURA, ESPORTE E 

JUVENTUDE 

PORTARIA N. 41/SMCEJ/GAB/2020_1, DE 09 DE 
JULHO DE 2020 - CRIA COMISSÃO DE TRABALHO 
PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 
29 DE JUNHO DE 2020 – LEI DE EMERGÊNCIA 
CULTURAL ALDIR BLANC. O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 
JUNTAMENTE COM A SUPERINTENTENDE DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS 

FRANKLIN CASCAES no uso das atribuições que lhe 
são conferidas o incisos I e II do art. 82 da Lei 
orgânica do Município de Florianópolis, e ainda, 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 
14.017 de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 
serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020 - Lei de Emergência 
Cultural Aldir Blanc. RESOLVEM: Art. 1º - Designar 
comissão de trabalho para a implantação da Lei 
Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020–Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc. Art. 2º - A 
comissão será composta por servidores e 
colaboradores da Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes: I – Presidente: 
Andréa Vieira – Matrícula: 8533-2.II – Secretário: 
Fernando José Guedert. III – Membro: Anderson 
Carlos Santos de Abreu – Matrícula: 25853-9. IV – 
Membro: Karina Monteiro de Andrade – Matrícula: 
50239-1. V – Membro: Henrique Tobal Junior – 
Matrícula: 29290-7. VI – Membro: José Georges 
Chraim – Matrícula: 52291-0. VII – Membro: Sandra 
Conceição Nunes – Matrícula: 16008-3. VIII – 
Membro: Adelir Pazetto Ferreira – Matrícula: 
11684-0. IX – Membro: Nice Norzina Nunes – 
Matrícula: 9008-5. X – Membro: Adriano Armando 
Dutra – Matrícula: 52274-0. XI – Membro: Luciana 
Albuquerque Moritz – Matrícula: 14384-7. XII – 
Membro: Simone Simon – Matrícula: 07791-7. XIII 
– Membro: Aline dos Santos – Matrícula: 30473-5. 
Art. 3º - A comissão também será composta por 
três colaboradores indicados pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural de Florianópolis: I – 
Membro: Cristina Villar de Souza. II – Membro: 
Cíntia Domitt Bittar. III – Membro: Marcelo Seixas. 
Art. 4º - Os membros participantes da comissão 
exercerão as atividades sem prejuízos das funções 
que ocupam e será considerada prestação de 
serviço público relevante e não farão jus a 
qualquer espécie de gratificação ou remuneração 
especial. Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. FLORIANÓPOLIS, 09 DE 
JULHO DE 2020. DOUGLAS PIRES FORTKAMP E 
ANDREA VIEIRA. 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 305/SMA/DSLC/2020 - O Pregoeiro, motivado 
pelo órgão requerente, resolve SUSPENDER sine die 
o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 
305/SMA/DSLC/2020, que tem por objeto 
contratação de empresa para operacionalização do 
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Serviço Automatizado de Investigação e Tele-
Monitoramento de Casos Suspeitos/Confirmados 
de Covid-19 em Florianópolis. Florianópolis, 10 de 
julho de 2020. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 574/FMS/2020; 
Objeto: aquisição de medicamentos, para 
atendimento das necessidades dos serviços de 
farmácia da Secretaria Municipal de Saúde; 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 
993/SMA/DSLC/2019; Contratada: ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA; Valor: O 
valor global estimado da presente ATA é de R$ 
1.486.853,12 (um milhão, quatrocentos e oitenta e 
seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e doze 
centavos); Dotação: Unidade Orçamentária/Bloco: 
24.01 – Secretaria Municipal de Saúde; Funcional: 
04.122.0102 – Administrativo; Atividade: 2.043 – 
Programa de Apoio Administrativo; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 
de Recurso: 080 – R$ 1.326,68; Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.05 – Assistência 
Farmacêutica; Funcional: 10.303.0102 – Saúde; 
Atividade: 2.652 – Assistência Farmacêutica; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32 – Material de 
Distribuição Gratuita; Fonte de Recurso: 4.017 – R$ 
495.175,48; Fonte de Recurso: 4.014 – R$ 
495.175,48; Fonte de Recurso: 082 – R$ 
495.175,48; Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Data de Assinatura: 
08/07/2020; Nome das partes que assinaram: Pelo 
Fundo Municipal de Saúde, o Sr. Carlos Alberto 
Justo da Silva, e pela empresa, o procurador, Sr. 
Maicon Cordova Pereira. 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
139/FMS/2015 – PMF X SOS CÁRDIO CLÍNICA 
MÉDICA LTDA. Objeto:  A Cláusula Terceira do 
Contrato continua subsistindo em todos seus 
termos e condições, modificando-se apenas e tão 
somente o seu valor, que fica aditado nos 
seguintes termos: Valor mensal inicial do Contrato: 
R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais); 
Valor da Supressão: R$ 11.025,00 (onze mil e vinte 
e cinco reais), que corresponde ao percentual de (-
)25 %; O valor mensal do Contrato, com a 
supressão, passará a ser de R$ 22.050,00 (vinte e 
dois mil e cinquenta reais); em conformidade com 
o art. 65, §2º, Inciso II, da Lei 8.666/93, no parecer 
nº 160ASSJUR/SMS/2020 da Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal de Saúde, no Ofício OE 
132/SMS/GAB/ADJ/ACCC/CON/2020 e na 
Deliberação n° 5483/2020 do comitê Gestor do 
Governo, partes integrantes deste Termo Aditivo. 
As despesas decorrentes do presente Contrato, 

correrão por conta do Orçamento Fiscal de 2020 do 
Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis, com as 
seguintes alterações: ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA 
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA Os 
recursos orçamentários, necessários e suficientes 
para subsidiar a despesa do presente Contrato, 
correrão a conta do Orçamento de 2020, mais 
especificamente da seguinte dotação orçamentária 
do Fundo Municipal de Saúde: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.03 – Média e Alta 
complexidade; Funcional: 10.302.0102 – Saúde; 
Atividade: 4.178 – Gestão de Parcerias; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de 
terceiros – PJ e na Fonte de Recursos: 0082 - R$ 
54.337,50; e na Fonte de Recursos: 2012 – R$ 
21.735,00. Valor Total: R$ 76.072,50." LEIA-SE: 
“CLÁUSULA  QUARTA – DA DOTAÇÃO 
ORCAMENTÁRIA Os recursos orçamentários, 
necessários e suficientes para subsidiar a despesa 
do presente Contrato, correrão a conta do 
Orçamento de 2020, mais especificamente da 
seguinte dotação orçamentária do Fundo 
Municipal de Saúde: Unidade Orçamentária/Bloco: 
35.03 – Média e Alta complexidade; Funcional: 
10.302.0102 – Saúde; Atividade: 4.178 – Gestão de 
Parcerias; Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – 
Outros serviços de terceiros – PJ e na Fonte de 
Recursos: 0082 - R$ 15.750,00/mês – Recursos 
Próprios, na Fonte de Recursos: 2.012 – R$ 
6.300,00/mês – Recursos MAC.”; Número e 
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade de 
Licitação nº 138/SMA/DSLC/2015; Data das 
Assinaturas: 04/06/2020; Nome das partes que 
assinaram: Pelo Fundo Municipal de Saúde: Carlos 
Alberto Justo da Silva e pela empresa, Sra. 
Fernanda Gomes de Borba e Bernhardt e o Sr. 
Tarcis Sawaia El Messane. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 569/FMS/2020; 
Objeto: aquisição de materiais de enfermagem – 
soro para atendimento das necessidades dos 
serviços na Rede Municipal de Saúde de 
Florianópolis; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
116/SMA/DSLC/2020; Contratada: CIRURGICA 
FLORIANÓPOLIS COMÉRCIO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA; Valor: O valor global 
estimado da presente ATA é de R$ 96.842,88 
(noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois 
reais e oitenta e oito centavos); Dotação: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.02 – Atenção Básica e 
Especializada; Atividade: 4.176 – Gestão de 
Materiais e Serviços da Atenção Básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo e na 
Fonte de Recursos: 4.011 – R$ 32.280,96; Unidade 
Orçamentária/Bloco: 35.02 – Atenção Básica e 
Especializada; Atividade: 4.177 – Gestão de 
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Materiais e Serviços da Atenção Básica; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo e na 
Fonte de Recurso: 4.012 – R$ 32.280,96; Fonte de 
Recurso: 0082 – R$ 32.280,96; Vigência: O prazo de 
vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, 
contado a partir da data da publicação da 
respectiva ATA, não podendo ser prorrogada; Data 
de Assinatura: 03/07/2020; Nome das partes que 
assinaram: Pelo Fundo Municipal de Saúde, o Sr. 
Carlos Alberto Justo da Silva, e pela empresa, o 
procurador, Sr. Luiz Fernando Bicudo da Silva. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 568/FMS/2020; 
Objeto: aquisição de materiais de enfermagem – 
soro para atendimento das necessidades dos 
serviços na Rede Municipal de Saúde de 
Florianópolis; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
116/SMA/DSLC/2020; Contratada: ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA; Valor: O 
valor global estimado da presente ATA é de R$ 
735.362,28 (setecentos e trinta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito 
centavos); Dotação: Unidade Orçamentária/Bloco: 
35.02 – Atenção Básica e Especializada; Atividade: 
4.176 – Gestão de Materiais e Serviços da Atenção 
Básica; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material 
de Consumo e na Fonte de Recursos: 4.011 – R$ 
245.120,76; Unidade Orçamentária/Bloco: 35.02 – 
Atenção Básica e Especializada; Atividade: 4.177 – 
Gestão de Materiais e Serviços da Atenção Básica; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de 
Consumo e na Fonte de Recurso: 4.012 – R$ 
245.120,76; Fonte de Recurso: 0082 – R$ 
245.120,76; Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Data de Assinatura: 
03/07/2020; Nome das partes que assinaram: Pelo 
Fundo Municipal de Saúde, o Sr. Carlos Alberto 
Justo da Silva, e pela empresa, o procurador, Sr. 
Maicon Cordova Pereira. 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 529/FMAS/2020 
– Objeto: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de administração, 
gerenciamento, implementação, emissão e 
fornecimento de cartão magnético ou eletrônico, 
personalizado com logotipo exclusivo, créditos e 
senha de cartões magnéticos ou eletrônicos, do 
tipo vale alimentação benefício eventual 
emergência/calamidade, na forma do artigo 13, da 
Lei 10.444/2018, combinado com o Decreto 

Municipal nº 21.569/2020, como integrante das 
medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente da infecção humana pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19); Modalidade da Licitação: 
Pregão Eletrônico Simplificado para Registro de 
Preços nº 241/SMA/DSLC/2020; Contratada: LE 
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP; 
Valor: O valor global estimado da presente ATA é 
de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil 
reais); Vigência: O prazo de vigência da presente 
ATA será de 06 (seis) meses, contado a partir da 
data da publicação da respectiva ATA, podendo ser 
prorrogada de acordo com o estabelecido no art. 
4ºH da Medida Provisória nº 926/2020, devendo 
atender a todos os requisitos da Lei Federal nº 
13.979/2020. Dotação: Unidade Orçamentária: 
36.01; Atividade: 2.100 – Benefícios Eventuais – 
Auxílio Natalidade/Auxílio Calamidade; Elemento 
de Despesa: 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros  
Pessoas Físicas e na Fonte de Recursos: 300 – 
Recurso Estadual e 080 – Recurso Municipal; Data 
de Assinatura: 23/06/2020; Assinaturas: 
Ordenadora do Fundo Municipal de Assistência 
Social, a Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva, e pela 
empresa, o Sr. Flávio Figueiredo Assis. 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL 

PORTARIA Nº 001/CMHIS/2020 - O Presidente do 
Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social, no uso de suas atribuições e com 
fundamento no que dispõe o Art. 13 da Lei 
8210/2010, RESOLVE: Designar o conselheiro, 
Laudelino Bastos e Silva, nomeado através do 
Decreto Nº 21.701 de 03/07/2020 como 
representante titular da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, para exercer a presidência do 
Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 06 de julho de 2020. 
Valter José Gallina - Presidente do Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social. 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

PORTARIA Nº 001/COMSAB/2020 - O Presidente 
do Conselho Municipal de Saneamento Básico, no 
uso de suas atribuições e com fundamento no que 
dispõe a Lei N. 7474/2007 e o Art. 7º do Regimento 
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Interno do COMSAB, RESOLVE: Designar o 
conselheiro, Laudelino Bastos e Silva, nomeado 
através do Decreto Nº 21.702 de 03/07/2020 como 
representante titular da Diretoria de 
Saneamento/Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, para exercer a presidência do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 06 de julho de 2020. Valter José 
Gallina - Presidente do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

DECISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - PUBLICAÇÃO 005/2020 - O 
Superintendente da Fundação Municipal do Meio 
Ambiente de Florianópolis – FLORAM, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei n°4.645, 
de 21 de junho de 1995, torna público o resultado 
dos julgamentos dos Processos Administrativos 
referente aos Autos de Infrações Ambientais por 
esta fundação. O inteiro teor da decisão está 
disponível no respectivo Processo Administrativo 
no setor do protocolo da FLORAM endereço: Rua 
Felipe Schmidt n. 1320, Térreo, Centro, Fone: (48) 
3251-6500 até 20(vinte) dias após a publicação. 
Observa-se a suspensão dos prazos conforme a 
Portaria FLORAM nº 06 de 25 de maio de 2020. 
(ANEXO AO FINAL DESTA EDIÇÃO) 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

ESPORTES 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
128/2020: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - 
FME E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA A TURMA – 
ADAT - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, 
por meio da Fundação Municipal de Esportes de 
Florianópolis, com fundamento no art. 116, da lei 
federal nº 8.666/93, lei federal 5.454/98, no uso 
das atribuições e nos termos das Leis Federais n° 
13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e do Decreto 
Federal n° 8726, de 2016 que regulamenta as 
parcerias entre a Administração Pública e as 
Organizações da Sociedade Civil, firmou Termo de 
Colaboração com a ADAT, visando à cooperação 
financeira nas despesas decorrentes do projeto 
COPA FUTEBOL DA INCLUSÃO, no valor montante 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme plano de 
trabalho, parecer técnico e parecer jurídico, e 
aprovação da comissão de seleção do Edital Nº 
002/ FME/ 2020 – EDITAL DE SELEÇÃO DE 

PROJETOS ESPORTIVOS – EVENTOS E 
COMPETIÇÕES ESPORTIVA e Termo de Colaboração 
assinado por ambas as partes. Edmilson Pereira - 
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude e 
Maycon Cassimiro Oliveira – Superintendente da 
FME e André Luiz Silvano - Presidente da 
Instituição 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO NÃO ONEROSA 
Nº 001/2020: FUNDAÇÃO CULTARAL DE 
FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES - FCFFC E 
TRISMEGISTO TECNOLOGIA  - A Fundação Cultural 
de Florianópolis Franklin Cascaes, com intermédio 
do Conselho Municipal de Política Cultural de 
Florianópolis, com fundamento na Lei Federal 
13.019, de 2014 na Lei Federal nº. 13.979, de 2020 
e Decreto Federal nº. 9.764, de 11 de abril de 2019, 
no uso das atribuições firmou Termo de Doação, 
não onerosa, com a TRISMEGISTO TECNOLOGIA, 
visando a doação de serviços de levantamento de 
dados do setor cultural do município de 
Florianópolis realizada pela TRISMEGISTO 
TECNOLOGIA, conforme as cláusulas do Termo 
assinado por ambas as partes.  Andréa Vieira – 
Superintendente da FCFFC, Cristina Villar de Souza 
– Presidente Conselho Municipal de Política 
Cultural de Florianópolis -  e Rafael Gonzaga Lopes 
- Presidente da empresa 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA: ALT 00101/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor GUSTAVO RODRIGUES, matrícula nº 
80.140 referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
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Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00102/20 – O Diretor Presidente 
da Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 da 
servidora GERUZA IVONE NUNES, matrícula nº 
80.141 referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00103/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor ANTONIO CARLOS BARBOSA JUNIOR, 
matrícula nº 80.142 referente ao período que 
passa a ser de 07/01/2020 a 02/10/2020 atuando 
na função GARI DE COLETA, em caráter temporário, 
com carga horária de 40 ( QUARENTA ) horas 
semanais para prestação de serviços na Operação 
Verão. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de 
Julho de 2020. Lucas Barros Arruda Diretor 
Presidente COMCAP Katherine Schreiner Secretaria 
Municipal de Administração 

PORTARIA: ALT 00104/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 da 
servidora ELIZABETH CORDEIRO MACHADO, 
matrícula nº 80.143 referente ao período que 
passa a ser de 07/01/2020 a 02/10/2020 atuando 
na função GARI DE COLETA, em caráter temporário, 

com carga horária de 40 ( QUARENTA ) horas 
semanais para prestação de serviços na Operação 
Verão. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de 
Julho de 2020. Lucas Barros Arruda Diretor 
Presidente COMCAP Katherine Schreiner Secretaria 
Municipal de Administração 

PORTARIA: ALT 00105/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor CLAUDIO EDIMILSON MACHADO JUNIOR, 
matrícula nº 80.144 referente ao período que 
passa a ser de 07/01/2020 a 02/10/2020 atuando 
na função GARI DE COLETA, em caráter temporário, 
com carga horária de 40 ( QUARENTA ) horas 
semanais para prestação de serviços na Operação 
Verão. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de 
Julho de 2020. Lucas Barros Arruda Diretor 
Presidente COMCAP Katherine Schreiner Secretaria 
Municipal de Administração 

PORTARIA: ALT 00106/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor GUILHERME NASCIMENTO DA GAMA, 
matrícula nº 80.145 referente ao período que 
passa a ser de 07/01/2020 a 02/10/2020 atuando 
na função GARI DE COLETA, em caráter temporário, 
com carga horária de 40 ( QUARENTA ) horas 
semanais para prestação de serviços na Operação 
Verão. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de 
Julho de 2020. Lucas Barros Arruda Diretor 
Presidente COMCAP Katherine Schreiner Secretaria 
Municipal de Administração 

PORTARIA: ALT 00107/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
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partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor UBIRATAN PONCE JUNIOR, matrícula nº 
80.146 referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00108/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor EVERTON PAIXAO DE SOUZA, matrícula nº 
80.147 referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00109/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor LUCAS COELHO DE OLIVEIRA, matrícula nº 
80.148 referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00110/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 

COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor FABRICIO SILVA REIS, matrícula nº 80.149 
referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00111/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor EDUARDO FELIPE GOMES, matrícula nº 
80.151 referente ao período que passa a ser de 
07/01/2020 a 02/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00112/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 04/07/2020, a Portaria de 07/01/2020 do 
servidor ALEXSANDRO DA CUNHA BENTO, 
matrícula nº 80.152 referente ao período que 
passa a ser de 07/01/2020 a 02/10/2020 atuando 
na função GARI DE COLETA, em caráter temporário, 
com carga horária de 40 ( QUARENTA ) horas 
semanais para prestação de serviços na Operação 
Verão. Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de 
Julho de 2020. Lucas Barros Arruda Diretor 
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Presidente COMCAP Katherine Schreiner Secretaria 
Municipal de Administração 

PORTARIA: ALT 00113/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 12/07/2020, a Portaria de 15/01/2020 do 
servidor DANILO SANTOS ALVES, matrícula nº 
80.155 referente ao período que passa a ser de 
15/01/2020 a 10/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 

PORTARIA: ALT 00114/20 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital - 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 655/2018 e pelos Decretos Municipais 
Nº 17.799/2017 e 20.572/2019, e por conveniência 
administrativa RESOLVE: Artigo 1º - ALTERAR a 
partir de 12/07/2020, a Portaria de 15/01/2020 do 
servidor TIAGO DA SILVA NASCIMENTO, matrícula 
nº 80.156 referente ao período que passa a ser de 
15/01/2020 a 10/10/2020 atuando na função GARI 
DE COLETA, em caráter temporário, com carga 
horária de 40 ( QUARENTA ) horas semanais para 
prestação de serviços na Operação Verão. Artigo 2º 
- Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. FLORIANÓPOLIS, 4 de Julho de 2020. 
Lucas Barros Arruda Diretor Presidente COMCAP 
Katherine Schreiner Secretaria Municipal de 
Administração 
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ANEXOS 
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2019 2020

JANEIRO 15.664,96                      685.575,59                    

FEVEREIRO 15.723,16                      854.854,44                    

MARÇO 240.616,27                    11.423,00                      

ABRIL 15.840,19                      1.756.788,82                 

MAIO 91.905,86                      9.709,23                        

REALIZADO ATÉ MAIO 379.750,44                    3.318.351,08                 

JUNHO 108.810,00                    12.787,34                      

JULHO 309.921,94                    594.357,73                    

AGOSTO 283.917,30                    585.006,86                    

Anexo Decreto n. 21.732/2020

DEMONSTRATIVO DO  EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EM 2020

FONTE DE RECURSO : 64

MÊS / ANO
ANO

AGOSTO 283.917,30                    585.006,86                    

SETEMBRO 555.869,82                    598.700,78                    

OUTUBRO 2.447.614,96                 1.464.460,93                 

NOVEMBRO 987.674,21                    791.171,77                    

DEZEMBRO 934.522,87                    749.851,71                    

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 5.628.331,10                 4.796.337,12                 

TENDÊNCIA ANO 6.008.081,54                 8.114.688,20                 

4.000.000,00                 

2.803.932,52                 

1.310.755,68                 

DOTAÇÃO ATUALIZADA 2020

Decreto nº 21.287/20

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/SEMAS/2020 

 

O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 

Social (PMF/SEMAS), no uso de suas atribuições, torna público EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/SEMAS/2020, para a seleção de Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), interessadas em, através da celebração de Termos de 

Colaboração, implementar e executar, na esfera territorial do Município de 

Florianópolis, Serviço de Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação de 

Rua, de forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços 

socioassistenciais próprios e conveniados da gestão pública municipal, obrigando-se à 

fiel observância das disposições contidas na Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho 

2014, a qual regulamenta as parcerias entre a Administração Pública e as 

Organizações da Sociedade Civil e pelas demais disposições legais aplicáveis, assim 

como pelo disposto no presente Edital. 

Este Edital contém 08 (oito) Anexos, partes integrantes da seleção aqui regida, de 

conhecimento e cumprimento obrigatório aos participantes. 

 

1. INSTRUÇÕES AO PROPONENTE 

1.1. O objetivo destas instruções é determinar os procedimentos que orientarão o 

presente processo de chamada pública para seleção de propostas encaminhadas por 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), inscritas no Conslho Municipal de Assistência 

Social de Florianópolis (SMAS), para que, em parceria com o Município de 

Florianópolis, por meio da formalização de Termo de Colaboração, através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (PMF/SEMAS), implementem e executem, 

na esfera territorial do Município de Florianópolis, o Serviço de Acolhimento 

Institucional de Pessoas em Situação de Rua, de forma compartilhada, 

complementar e integrada aos serviços socioassistenciais próprios da gestão pública 

municipal, envolvendo a transferência de recursos financeiros às Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), conforme as condições estabelecidas neste Edital. 

1.2. A Proponente deverá seguir rigorosamente as instruções apresentadas por este 

Edital, sendo que a não observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à 
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desclassificação da proposta, independentemente dos motivos que possam ser 

alegados. 

1.2.1. Alegações de desconhecimento dessas Instruções não serão aceitas como 

razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na 

apresentação do projeto.  

1.3. Os procedimentos necessários ao cumprimento do objeto deste Edital se darão por 

meio da Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis.  

1.3.1. A PMF/SEMAS não se responsabiliza por dados incompletos e/ou inconsistentes 

cadastrados pela OSC na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias 

que venham a inviabilizar a comunicação entre as partes durante todas as etapas 

necessárias ao cumprimento do objeto deste Edital. 

1.3.2. É de responsabilidade do Proponente verificar seus e-mails e a Plataforma 

Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis  

diariamente afim de  atender às possíveis solicitações e prazos estipulados pela 

PMF/SEMAS. 

1.4. Não será aceita a inscrição e entrega de documentos de forma diferente do 

previsto nas instruções estabelecidas neste Edital, salvo por solicitação da 

PMF/SEMAS. 

1.5. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros produtos 

intelectuais afins à parceria pretendida e nela utilizadas serão considerados 

propriedade dos autores, reservando-se a PMF/SEMAS ao direito de utilizar estas 

obras, no todo ou em parte, na divulgação do programa e na disseminação dos 

métodos e estratégias empregados na execução do objeto.  

1.6. Este procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014  e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 

1.7. Será selecionada apenas uma proposta por OSC, observada a ordem geral de 

classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do Termo de 

Colaboração. 

1.8. Caso o Proponente tenha qualquer dúvida com relação ao Edital e seus anexos, 

deve requerer à PMF/SEMAS a interpretação ou esclarecimento, antes da 
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apresentação de seus documentos, através do e-mail  

assessoria.semas@pmf.sc.gov.br. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção pública de até 05 (cinco) 

Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, inscritas no Conselho Municipal 

de Assistência Social de Florianópolis (SMAS), para fins de celebração de parceria, 

através da realização de Termo de Colaboração, com duração certa e em regime de 

mútua cooperação, visando a implantação e execução, na esfera territorial do 

Município de Florianópolis, do Serviço de Acolhimento Institucional de Pessoas em 

Situação de Rua, sem restrições de crença/religião, orientação sexual, raça e /ou 

etnia, com rompimento ou fragilização dos vínculos familiares e que se encontram em 

situação de rua ou desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, de 

forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais 

próprios da gestão pública municipal, a ser executado pelo período máximo de 06 

(seis) meses, à critério da Secretaria Municipal de Assistência Social, com 

investimentos específicos, por meio de celebração de Termo de Colaboração, 

conforme as especificações contidas no documento “Anexo I - Termo de Referência”, 

parte integrante deste Edital. 

2.1.2. Poderão ser selecionadas até 04 (quatro) propostas destinadas ao atendimento 

de até 20 usuários cada, de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos; 

2.1.3. Poderá ser selecionada 01 (uma) proposta destinada ao atendimento exclusivo 

de até 20 usuárias do sexo feminino, com idade a partir de 18 anos; 

2.1.1. No ato de sua inscrição, deverá a OSC apresentar proposta de Plano de 

Trabalho que preveja a execução contínua do serviço, diariamente, durante todos os 

dias do ano, incluindo finais de semana e feriados, 24 horas por dia, informando ainda 

se a mesma se destina ao atendimento de usuários de ambos os sexos ou será 

exclusivo à usuárias do sexo feminino. 

2.2. Para os fins deste processo de Chamamento Público, considera-se: 

I. Serviço de Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação de Rua: 

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Política Nacional 

de Assistência Social Tipificado que acolhe provisoriamente pessoas em situação 
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de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas 

em trânsito e sem condições de se sustentarem. 

II. Implantação e execução do Serviço de Acolhimento Institucional de 

Pessoas em Situação de Rua (atividades a serem desenvolvidas): 

a) Acolhida e Recepção dos usuários;  

b) Escuta qualificada;  

c)  Conscientização sobre cuidados de higiene e saúde;  

d) Orientação sociofamiliar e Fortalecimento dos vínculos familiares; 

e)  Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;  

f) Desenvolvimento do convívio familiar, comunitário e social;  

g) Realização de Estudo Social individual por usuário;  

h) Orientação, articulação e encaminhamentos para a rede de serviços sócio 

assistenciais; 

i) Acompanhamento e atendimento aos Protocolos;  

j) Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados;  

k) Referência e contrarreferência na rede socioassistencial;  

l) Elaboração de relatórios e/ou prontuários;  

m) Compartilhamento dos dados com os demais equipamentos sociais 

próprios da SEMAS, respeitado o direito ao sigilo das informações; 

n) Trabalho interdisciplinar;  

o) Informação, comunicação e defesa de direitos;  

p) Orientação para acesso à documentação pessoal;  

q) Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;  

r) Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de 

defesa de direitos;  

s) Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos;  

t) Monitoramento e avaliação do serviço;  

u) Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 

organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de 

Garantia de Direitos. 

2.3 A OSC deverá informar à PMF/SEMAS sistematicamente os acolhimentos 

realizados, de acordo com as normativas e procedimentos internos da Gestão 

Municipal. 
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2.4. A OSC, além de contar com o ambiente físico necessário à execução do Serviço 

pretendido, conforme as especificações contidas no documento “Anexo I - Termo de 

Referência”, parte integrante deste Edital, deverá também contar com espaço 

institucional para atividades administrativas, de planejamento, reuniões de equipes, 

reuniões intersetoriais e trabalho social com as famílias, com salas para atendimento 

individuais e de grupos. 

2.5. A OSC deverá garantir a participação dos técnicos e demais profissionais 

envolvidos na prestação do serviço pretendido em capacitação inicial e formação 

continuada, com vistas a atualização de legislação e subsídios técnicos referentes ao 

atendimento do público alvo em pelo menos 36h/ano. A comprovação deste item por 

meio de documentação é condição obrigatória para renovação da Parceria. 

2.6. Será de responsabilidade da OSC Civil cadastrar, manter e  atualizar os cadastros 

individuais dos usuários e de suas famílias (sempre que possível ser identificada).  

2.7. A execução do serviço, objeto do presente Edital, no período compreendido no 

item 2.1 deste edital deverá, obrigatoriamente, estar de acordo com o estabelecido na 

descrição do serviço, ter a disposição a equipe de referência e a infraestrutura 

previstas no documento  “Anexo I – Termo de Referência” deste Edital. 

2.8.  A parceria resultante do presente processo de Chamamento Público será firmada 

através da celebração de Termo de Colaboração, conforme minuta disponível no 

“Anexo II – Minuta de Termo de Colaboração”   a ser executado pelo período 

máximo de 06 (seis) meses, à critério da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

3. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 

3.1. A PMF/SEMAS disponibilizará a importância máxima de R$ 897.912,00 

(oitocentos e noventa e sete mil e novecentos e doze reais) para vinculação ao 

objeto deste edital, distribuídos da seguinte forma: 

 USUÁRIOS VAGAS VALOR MÀXIMO 

OSC 01 Ambos os sexos 20 R$ 179.582,40 

OSC 02 Ambos os sexos 20 R$ 179.582,40 

OSC 03 Ambos os sexos 20 R$ 179.582,40 

OSC 04 Ambos os sexos 20 R$ 179.582,40 

OSC 05 Exclusivo feminino 20 R$ 179.582,40 

TOTAL  100 R$ 897.912,00 
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3.1.1. O valor de referência utilizado para o cálculo do valor total da parceria é de R$ 

1.496,52 (um mil e quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) 

usuário/mês; 

3.1.2. O valor máximo de a ser repassado por parceria fica estabelecido em R$ 

179.582,40 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta 

centavos), sendo que o exato valor a ser repassado deverá ser definido no Termo de 

Colaboração a ser firmado, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada e 

o período de execução da parceria. 

3.1.3. Os recursos destinados à execução do Serviço objeto deste Edital, correrão à 

Conta do Orçamento: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 2029 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 – Subvenções Sociais -  Fonte 80 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 2326 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43.00.00.00.00.0500 – Subvenções Sociais -  Fonte 500 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 2326 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43.00.00.00.00.0501 – Subvenções Sociais -  Fonte 501 

3.2. A utilização dos recursos estabelecidos no item 3.1.3. deverá, obrigatoriamente, 

ocorrer de acordo com o estabelecido no documento  “Anexo I – Termo de 

Referência” deste Edital. 

3.4. Os valores acima estabelecidos serão repassados pela PMF/SEMAS à OSC de 

forma parcelada, a ser definida durante a Fase de Celebração da parceria pretendida e 

guardando consonância com as metas pactuadas, observado o disposto no art. 48 da 

Lei nº 13.019, de 2014. 

3.5. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 

ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014. 
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3.6. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a 

oportunidade e conveniência administrativas.  

3.7. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento 

de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 

repasse financeiro. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar na condição de proponentes, para este Edital, as Organizações 

da Sociedade Civil, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, nos termos do art. 2º, 

inciso I, da Lei nº 13.019/2014, e que atendam aos critérios do Artigo 33, Incisos I a V 

do mesmo texto legal. 

4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá ainda: 

4.2.1.  Estar regularmente inscrita no Conselho Municipal de Asistência Social de 

Florianópolis (SMAS); 

4.2.2. Apresentar Lei Municipal que a reconheça como de Utilidade Pública, exceto as 

organizações da sociedade civil de interesse público instituídas na forma da Lei Federal 

nº 9790, de 23 de março de 1999, em observância à Lei Municipal 5454/1998, alterada 

pelas Leis 7086/2006 e 10.197/201.  

4.2.3. Estar, obrigatoriamente, cadastrada na Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis. 

4.2.4. Declarar, conforme modelo constante no “Anexo III - Declaração de Aceitação 

dos Termos do Edital”, que está ciente e concorda com as disposições previstas 

neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados durante o processo de 

seleção; 

4.3. Não são passíveis de parcerias OSC’s cujas ações:  

a) Seja de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso;  

b) Prejudique a imagem da PMF/SEMAS;  

c) Envolva jogos de azar e/ou especulativos;  
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d) Estimule o uso de álcool ou outras drogas;  

e) Incentive qualquer forma de violência;  

f) Cause ou possa vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;  

g) Caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  

h) Sejam de natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de raça, 

gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, política e posição 

social e; 

i) Promova quaisquer contrapartida financeira dos usuários. 

4.4. Da mesma forma, não são passíveis de parceria cujos Proponentes:  

a) Estejam inadimplentes junto ao Município de Florianópolis, inclusive em relação 

à irregularidades relativas à prestação de contas de recursos recebidos através 

de parcerias anteriormente firmadas; 

b) Se constituam em membros das Comissões de Seleção, Avaliação e 

Monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como 

cônjuge e os parentes até o 3º (terceiro) grau, inclusive;  

c) Sejam detentores de cargos em comissão ou função de confiança na 

administração municipal, bem como cônjuge e os parentes até o 2º (segundo) 

grau;  

d) Estejam em débito junto a órgão ou entidade da Administração pública 

municipal, pertinentes a obrigações fiscais ou contribuições legais; e  

e) Tenham destinado recursos públicos como contribuições, auxílios ou 

subvenções a instituições com fins lucrativos. 

 

5. DOS ITENS FINANCIÁVEIS 

5.1. Do montante a ser disponibilizado por este Edital para o atendimento do objeto 

proposto, caberá à OSC distribuí-los, dentre outras despesas, entre os itens 

financiáveis abaixo relacionados, que devem constar na proposta apresentada, desde 

que diretamente vinculados ao desenvolvimento das ações propostas, em percentuais 

compatíveis à proposta de execução do objeto e em consonância com os preços 

praticados no mercado: 
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a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 

durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com vale 

transporte, pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 

salários proporcionais e demais encargos sociais e trabalhistas; 

b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos 

em que a execução do objeto da parceria assim o exija 

c) Custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto; 

d) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto. 

e) Aquisição de materiais de consumo (alimentação, combustível, material 

de limpeza, material de higiene, etc.); 

f) Serviços profissionais para execução do projeto, desde que estes não 

venham a executar diretamente o objeto da parceria. 

5.2. Para os serviços de profissionais para execução do projeto, o valor máximo a ser 

pago por profissional será o valor do piso básico praticado pelo Município de 

Florianópolis aos seus servidores, quando respeitada a mesma carga horária.  

5.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral 

efetuadoscom recursos da parceria, a OSC deverá observar o Termo de Colaboração 

firmado e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, 

nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. 

5.1. Do montante a ser disponibilizado por este Edital para o atendimento do objeto 

proposto, caberá à OSC distribuí-los entre os itens financiáveis abaixo relacionados, 

que devem constar na proposta apresentada, desde que diretamente vinculados ao 

desenvolvimento das ações propostas, em percentuais compatíveis à proposta de 

execução do objeto e em consonância com os preços praticados no mercado: 

a) Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 

durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 

pagamentos de vale transporte, impostos, contribuições sociais, Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 

salários proporcionais e demais encargos sociais e trabalhistas; 
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b) Custos  com materiais de consumo e serviços de terceiros, sejam eles, de 

natureza direta e/ou indireta,  indispensáveis à execução do objeto ( ex. 

aluguel de espaço, contas de energia elétrica, água e esgoto,  

alimentação, combustível, material  e serviços de limpeza, material de 

higiene, etc.); 

c) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto; 

d) Serviços profissionais complementares, diretamente relacionados e 

necessários à  execução do objeto, desde que estes não venham a 

executar diretamente o objeto da parceria. 

5.2. Para os serviços de profissionais para execução do projeto, o valor máximo a ser 

pago por profissional será o valor do piso básico praticado pelo Município de 

Florianópolis aos seus servidores, quando respeitada a mesma carga horária.  

5.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados 

com recursos da parceria, a OSC deverá observar o Plano de Trabalho anexo ao 

Termo de Colaboração firmado e a legislação regente, em especial o disposto nos 

incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

6. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 

6.1. Não serão financiados, entre outras despesas, com recursos disponibilizado por 

este Edital: 

a) Pagamento de taxas de gestão/administração/bancárias ou provisões; 

b) Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie; 

c) Indenizações; 

d) Despesas ou investimentos realizados fora da vigência do Termo de 

Colaboração; 

e) Utilização de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

f) Remuneração, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 

de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu 
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cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação vigente. 

 

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

7.1. A Comissão de seleção, indicada pela Secretária Municipal de Assistência Social, 

nomeada por portaria específica, é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o 

presente chamamento público, com base na análise das propostas apresentadas. 

7.1.1. Serão impedidas de participar das comissões servidores que, nos últimos 5 

(cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades 

participantes do presente chamamento público.  

7.1.2. Configurado o impedimento previsto no 7.1.1, deverá ser designado membro 

substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.  

7.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

7.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 

verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 

concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser 

observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

8. DA FASE DE SELEÇÃO 

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 10/07/2020 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 14/07/2020 à 13/08/2020 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção 

14/08/2020 à 20/08/2020 

4 Divulgação do resultado preliminar 21/08/2020 

5 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar (Item 8.7.1 deste Edital) 

24/08/2020 à 28/08/2020 

Apresentação de Contrarrazões (Item 8.7.3 deste 
Edital) 

Até 04/09/2020 
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6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção Até 21/09/2020 

7 
Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver). 

Até 22/09/2020 

 

8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração da parceria e a verificação de não ocorrência de impedimento para a 

celebração da parceria será  posterior  à  etapa  competitiva  de  julgamento  das  

propostas,  sendo exigível  apenas  da(s)  OSC(s)  selecionada(s)  (mais  bem  

classificada/s),  nos  termos  da legislação vigente. 

8.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

8.3.1.  O  presente  Edital  será  divulgado  no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Florianópolis  e na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis,  com  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

8.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs. 

8.4.1. A apresentação das propostas pelas OSC’s será gratuita e ocorrerá por meio da 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de 

Florianópolis, disponível no endereço 

https://investidor.bussolasocial.com.br/assistenciasocialfloripa/editais/edital_006_semas

_2020,as quais deverão ser cadastradas e enviadas para análise até o dia 13/08/2020. 

8.4.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não aqueles 

explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção. 

8.4.3.  Cada  OSC  poderá  apresentar  apenas  uma  proposta.  Caso  venha  a  

apresentar  mais  de  uma proposta  dentro  do  prazo,  será  considerada  apenas  a  

última  proposta  enviada  para  análise. 

8.4.4. Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição de forma diferente do previsto 

nas instruções estabelecidas neste Edital. 

8.4.5.  Somente  serão  avaliadas  as  propostas  que,  além  de  cadastradas,  

estiverem  com  status  “em avaliação” na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão 
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de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis, até o prazo limite de envio das 

propostas pelas OSCs. 

8.4.6. No ato da inscrição da proposta deverá a OSC inserir na Plataforma Eletrônica 

do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis as 

seguintes informações: 

I - Dados Básicos: 

a) Nome do projeto: Obrigatória a descrição “Implementação e execução, na 

esfera territorial do Município de Florianópolis, de Serviço de Acolhimento 

Institucional para Pessoas em Situação de Rua”. 

b) Período do Projeto:  a definir. 

c) Descrição do projeto: apresentar de forma clara e resumida uma breve 

descrição do que será realizado com a execução do projeto proposto. 

d) Responsável pelo projeto: apresentar os dados de identificação e de contato 

do responsável pela proposta de projeto. 

II - Resumo:  

a) Resumo do projeto: apresentar em linhas gerais o projeto a ser 

desenvolvido, de forma que possibilite a quem lê um bom entendimento do 

projeto.  

III - Objetivos: 

a) Objetivo Geral:  Obrigatória a descrição: “Implantação e execução, na esfera 

territorial do Município de Florianópolis, do Serviço de Acolhimento 

Institucional para para Pessoas em Situação de Rua, destinado ao 

atendimento de pessoas com idade entre 18 e 59 anos e 11 meses, de 

ambos os sexos, sem qualquer tipo de restrição, com rompimento ou 

fragilização de vínculos familiares e que se encontram em situação de rua ou 

desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, de forma 

compartilhada, complementar e integrada aos serviços socioassistenciais 

próprios da gestão pública municipal”. 

b) Objetivos Específicos: apresentar, em tópicos e em sequência de execução, 

as etapas necessárias para que o Objetivo Geral seja alcançado e  o Termo 

de Referência atendido em plenitude. 
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IV - Planos de Ações: 

a) Ações: apresentar de maneira detalhada as ações a serem executadas a fim 

de que cada um dos Objetivos Específicos anteriormente estabelecidos 

sejam alcançados e o Termo de Referência atendido em plenitude; 

b) Metodologia: descrever os métodos que serão aplicados e como se dará a 

dinâmica do trabalho das ações e atividades propostas de forma que 

possam ser realizadas de maneira econômica e com êxito, alcançando 

assim os objetivos estabelecidos.  

V - Público Alvo: 

a) Público atingido: até 20 pessoas, de ambos os sexos ou exclusivamente 

mulheres, a partir de 18 anos, que se encontram em situação de rua ou desabrigo 

por abandono, migração e ausência de residência. 

VI - Justificativa:  

a) Território de execução do projeto: Discorra sobre a realidade social que 

define o fenômeno da vivência em “situação de rua” em nível nacional e 

municipal, apresentando  números oficiais que denotem diagnósticos sobre a 

temática. Descreva também  as ações existentes em Florianópolis no 

enfrentamento desta realidade já desenvolvidas na área tema do objeto 

deste Edital. 

b) Relevância do projeto para o território: destacar a importância e o impacto 

desejado acerca do projeto proposto  

VII - Locais de Atendimento:  

a) Informar o endereço da sede da proponente onde será administrado o 

Projeto  

VIII - Orçamento: 

a) Apresentar planejamento financeiro especificando todos os custos 

necessários à execução do objeto proposto, em valores e quantidades 

proporcionais e condizentes com esta execução, respeitando a legislação 

vigente e prezando pela economicidade no uso dos recursos; 
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b) Condicionar-se para apresentação do orçamento, utilizando apenas as 

seguintes Categorias: Recursos Humanos, Custos Diretos e Custos 

Indiretos; 

c) Considerar como Recursos Humanos as despesas com folha de pessoal, 

encargos sociais, direitos trabalhistas e vale transporte; 

d) Descrever cada um dos itens considerados como Custos Diretos; 

e) Descrever cada um dos itens considerados como Custos Indiretos; 

VIX - Anexos:  

a) Anexar documentos que entender necessários; 

X - Equipe: 

a) Apresentar os custos com todos os profissionais e demais agentes 

necessários à execução do projeto, em valores e quantidades proporcionais 

e condizentes com esta execução, observando que as funções 

desempenhadas por todos estes devem estar bem definidas no corpo do 

projeto, respeitando a legislação vigente; 

8.4.7. Para envio das propostas deverá a proponente estar, previamente cadastrada na 

Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. 

8.4.8. Deverá ainda a proponente anexar à Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis os seguintes documentos, 

a fim de comprovar o estabelecido pela legislação vigente: 

I. No campo ‘Alterações Estatutárias’ : inserir eventuais alterações estautárias 

que já não estejam contempladas pelo Estatuto Social. No caso de o Estatuto 

já estar consolidado, trazendo todas as informações, não há necessidade de 

inclusão de documentos nesse campo. 

IV. No campo ‘Ata de eleição da Diretoria’ : inserir Ata de Eleição e/ou Posse do 

quadro dirigente atual da OSC; 

II. No campo ‘Cartão CNPJ ou Certificado MEI’ :  inserir Cartão de CNPJ 

atualizado, emitido nos últimos 30 (trinta) dias, demonstrando que a OSC 

possui, no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo; 
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III. No campo ‘Certidão em Breve Relato’: inserir Certidão em Breve Relato, emitida 

em Cartório de Registro Civil, atualizada, a fim de identificar o registro da última 

Alteração Estatutária e a atual composição da Diretoria; 

IV. No campo ‘Certificado de manutenção da Lei de Utilidade Pública, expedida por 

órgão legislativo’ : inserir Certidão emitida pela Câmara Municipal de 

Florianópolis, do ano de 2019 ou 2020, que comprove o atendimento ao art. 3º 

da Lei Municipal 7798, de 29 de dezembro de 2008, acerca da manutenção do 

título de utilidade pública municipal; 

V. No campo ‘Documentos dos Dirigentes’:  inserir Comprovante de Residência, 

RG e CPF do dirigente/responsável legal da OSC, não havendo necessidade 

da inserção dos documentos dos demais diritentes, porém, no caso de os 

documentos estarem assinados por procurador estabelecido, deverá ser 

inserido também o Comprovante de Residência, RG e CPF deste, bem como 

a respectiva Procuração. Nas situações em que o titular do Comprovante de 

Residência apresentado não for o dirigente e/ou procurador, deve ser anexado 

ainda documento(s) que comprovem a vinculação deste ao titular do endereço 

apresentado; 

V. No campo ‘Estatuto Social atualizado’: inserir cópia do estatuto atualizado 

registrado ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada 

emitida por junta comercial, que preveja expressamente: 

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social; 

b) a previsão de que, em caso de dissolução da organização da sociedade civil, 

o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil extinta; e 

c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

VI. No campo ‘Publicação oficial que reconhece a OSC como de Utilidade Pública’: 

inserir Lei Municipal que reconheça a OSC como de Utilidade Pública, exceto 

as organizações da sociedade civil de interesse público instituídas na forma da 

Lei Federal nº 9790, de 23 de março de 1999, em observância à Lei Municipal 

5454/1998, alterada pelas Leis 7086/2006 e 10.197/201. 
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VII. No campo ‘Registros em Conselhos Municipais, Estaduais e Federais’: inserir 

documento que comprove regular inscrição da OSC no Conselho Municipal de 

Assistência Social de Florianópolis. 

VIII. No campo ‘Relação nominal atualizada dos dirigentes’: inserir documento 

contendo relação nominal da atual diretoria da OSC, conforme aquela 

estabelecida pelo estatuto, apresentando os seguintes dados, para cada um dos 

dirigentes:  

a) Nome completo; 

b) Cargo; 

c) Endereço; 

d) Telefone; 

e) Endereço de correio eletrônico (e-mail); 

f) Número e órgão expeditor da carteira de Identidade e;  

g) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).  

VI. No campo ‘Certidão de Regularidade do FGTS’: inserir Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – CRF); 

IX. No campo ’Certidão Negativa de Débitos Estaduais’: inserir certidão negativa 

de débito tributário de qualquer natureza junto a Fazenda Estadual; 

X. No campo ‘Certidão Negativa de Débitos Federais’: inserir certidão negativa 

quanto à dívida ativa da União conjunta;  

XI. No campo ‘Certidão Negativa de Débitos Municipais’: inserir certidão negativa 

de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;  

VII. No campo ‘Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas’: inserir certidão negativa 

de débitos trabalhistas; 

VIII. No campo ‘Certidão negativa do Tribunal de Contas Estadual’: inserir inserir 

certidão negativa de débito emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina; 

XII. No campo ‘Comprovante de endereço em nome da Instituição’: inserir 

comprovante, emitido nos últimos 90 (noventa) dias, de que a organização da 

sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Sendo o Serviço 

executado em endereço diverso ao declarado pela OSC, deve ser inserido 

também, comprovante, em nome da OSC, desse outro endereço informado. 

Nas situações em que o comprovante não estiver em nome da própria OSC, 
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deve ser anexado ainda documento(s) que comprovem a vinculação do mesmo 

à proponente; 

IX. No campo ‘Comprovante de experiência prévia na realização do mesmo objeto 

ou de natureza semelhante’: inserir comprovação de experiência prévia na 

realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

por meio da inserção de um ou mais dos seguintes (não serão aceitos outros 

documentos que não os abixo elencados): 

a) instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da 

Administração Pública, cooperação internacional, empresas ou com 

outras organizações da sociedade civil; 

b) relatório de atividades desenvolvidas;  

c) notícias veiculadas na mídia em diferentes meios de comunicação sobre 

atividades desenvolvidas; 

d) publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de 

conhecimento;  

e) currículo de profissional ou equipe responsável; 

f) prêmios locais ou internacionais recebidos.  

XIII. No campo ‘Declaração de aceite dos termos do Edital/Dispensa’: inserir 

Declaração de que está ciente e concorda com as disposições previstas neste 

Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados durante todo o 

processo, conforme modelo disponível no ANEXO III. 

XIV. No campo ‘Declaração de não dever prestações de contas a quaisquer órgãos 

da Administração Pública’: inserir Declaração de que a organização não deve 

prestações de contas a quaisquer órgãos da Administração Pública Municipal, 

Estadual e Federal, conforme modelo disponível no ANEXO IV. 

X. No campo ‘Declaração de não incorrência em vedações legais’: inserir 

Declaração do representante legal da organização da sociedade civil 

informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

das vedações previstas na Lei Federal n. 13.019 de 2014, conforme modelo 

disponível no ANEXO V. 

XI. No campo ‘Declaração de que possui condições para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos da parceria’: inserir Declaração do representante legal 

da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras 
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condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou 

adquirir com recursos da parceria, conforme modelo disponível no ANEXO VI. 

8.4.9. Para habilitação da Organização da Sociedade Civil, os documentos solicitados 

deverão estar em período de vigência na data da inscrição do projeto.  

8.4.10. Serão  consideradas  regulares  as  certidões  positivas  com  efeito  de  

negativas,  no  caso  das certidões previstas nos incisos logo acima. 

8.4.11. A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados neste Edital 

inabilita a entidade a ter seu projeto concorrendo a este Edital. 

8.4.12. O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste Edital, 

regulamentos e Leis vigentes.  

8.4.13. Serão automaticamente DESCLASSIFICADAS as Organizações da Sociedade 

Civil que: 

a) não apresentarem as informações solicitadas no item 8.4.8 em sua 

totalidade; 

b) apresentem qualquer dos itens previstos no Item 6 deste Chamamento 

Público; 

c) tenha previsão de execução em local que não seja o definido no Item 2.1 

deste Edital; 

d) não estiverem regularmente inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

Social de Florianópolis (SMAS). 

8.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção. 

8.5.1.  Nesta  etapa,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  a  Comissão  de  

Seleção  analisará  as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o 

julgamento de cada proposta serão realizados  pela  Comissão  de  Seleção,  que  terá  

total  independência  técnica  para  exercer  seu julgamento. 

8.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para conclusão do 

julgamento das propostas  e  divulgação  do  resultado  preliminar  do  processo  de  

seleção,  podendo  tal  prazo  ser prorrogado, a critério da PMF/SEMAS. 
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8.5.3. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados no quadro a seguir, utilizando a Matriz de Análise e 

Classificação disponível no Anexo VII: 

Item Peso Pontuação 

01. Proponente Demonstra conhecimento da realidade 

social relativa ao tema do objeto do Edital; 

2  

02. Proponente apresenta Experiência de atuação na 

área relativa ao tema do objeto do Edital 

2  

03. A Proponente demonstra capacidade  estrurural e 

técnica  que garantam a continuidade da prestação 

do Serviço no período incicado neste Edital 

1  

04. Proposta em consonância com objetivos propostos 

neste Edital se os objetivos e o público alvo estão 

plenamente de acordo com o previsto neste Edital) 

2  

05. Proposta com Viabilidade de Execução (se a 

proposta demonstra coerência metodológica, 

clareza e objetividade que viabilize a execução do 

Serviço pretendido) 

1  

06. Plano de aplicação dos recursos em consonância 

com a execução do Serviço tema do Edital: 

1  

07. Plano de Trabalho contempla  os critérios 

estabelecidos no Edital 

2  

 TOTAL  

 

8.5.3.1. Para a avaliação, será atribuída a seguinte pontuação: 03 para os critérios 

atendidos de forma plenamente satisfatória; 02 para os critérios atendidos de forma 

satisfatória e; 01 para para os critérios atendidos de forma insatisfatória. 

8.5.4. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 

acordo com a pontuação total obtida; 

8.5.5.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 

base nos seguinte critérios:  

I – OSC com maior tempo de experiência no serviço proposto;  
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II - Equipamento com a melhor estrutura técnica/administrativa envolvida 

para o atendimento ao público alvo.  

8.5.5.1 No caso de persistir o empate, será considerada vencedora a Organização da 

Sociedade Civil com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será 

dirimida pela Secretária Municipal de Assistência Social, após realizar visita in locco às 

instituições. 

8.6. Etapa 3: Divulgação do Resultado Preliminar 

8.6.1. Após, a Comissão de Seleção providenciar a ordem de classificação, a 

PMF/SEMAS divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diário Oficial 

do Município e na Plataforma Eletrônica do Sistema de Gestão de Parcerias da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, iniciando-se o prazo para recurso. 

8.7. Etapa 4: Interposição de recursos contra o resultado preliminar 

8.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre o resultado 

preliminar do edital, a contar do primeiro dia útil após a data de divulgação do resultado 

da seleção, ao colegiado que a proferiu. 

8.7.1.1. Os recursos administrativos deverão ser protocolizados junto ao Setor de 

Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis, na Rua 

Arcipreste Paiva, nº 107 - 9° andar - Centro, Florianópolis - SC, 88010-530, de segunda 

a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, das 13:00 às 19:00, não sendo aceito o 

envio e/ou protocolo por outros meios. 

8.7.1.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 

8.7.2. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 

arcando somente com os eventuais custos. 

8.7.3. Interposto recurso que possa vir a alterar a ordem de classificação das 

propostas, dar-se-á ciência dele, preferencialmente por meio eletrônico, para os demais 

interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil 

após a data da ciência, apresentem contrarrazões, se desejarem.  

8.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 
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8.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

8.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das 

contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à Secretária 

Municipal de Assistência Social, conhecimento e decisão final fundamentada no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis . 

8.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato decisório.  

8.8.3.1. Não caberá novo recurso contra esta decisão final . 

8.8.4. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

8.8.5. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 

Os prazos seiniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 

entidade responsável pelacondução do processo de seleção. 

8.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas. 

8.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 

recurso, a PMF/SEMAS deverá homologar e divulgar, através do Diário Oficial do 

Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de 

seleção. 

8.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria. 

8.10. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Administração 

Pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela 

OSC selecionada dos requisitos legais para acelebração da parceria pretendida.. 

8.11. Durante a Etapa 2 da Fase de Seleção, poderá a Comissão de Seleçao, se assim 

achar possível e necessário, solicitar à proponente esclarecimentos e 

complementações/ajustes em relação à proposta apresentada, de forma devidamente 

justificada e sempre observando aos Princípios da Administração Pública. 
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9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 
Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de 

Trabalho. 

2 

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e 

de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do 

Plano de Trabalho. 

3 Parecer de órgão técnico e jurídico. 

4 Assinatura do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Município. 

9.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do Plano de 

Trabalho. 

9.2.1. Tendo a PMF/SEMAS optado por iniciar o processo de celebração da parceria 

pretendida, esta convocará a OSC selecionada para apresentar o seu Plano de 

Trabalho, no caso de as informações já inseridas na Plataforma Eletrônica do Sistema 

de Gestão de Parcerias da Prefeitura Municipal de Florianópolis não estarem 

suficientes detalhadas;  

9.2.2. Por meio do Plano de Trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o 

detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos 

os pormenores exigidos pela legislação vigente. 

9.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e análise do 

plano de trabalho. 

9.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, 

do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, 

de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências 

legais, através da análise dos documentos já apresentados, bem como a análise do 

Plano de Trabalho. 
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9.3.2. A PMF/SEMAS examinará o plano de trabalho e os documentos apresentados 

pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem 

classificada que tenha sido convocada. 

9.3.3. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado 

pela OSC, a administração pública poderá solicitar a realização de ajustes à OSC. 

9.3.4. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os 

termos e as condições constantes neste Edital. 

9.3.5. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 

selecionada não atender aos requisitos necessários à celebração da parceria, incluindo 

os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem 

classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 

proposta por ela apresentada. 

9.3.7. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC 

convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase 

de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma 

desta Etapa 2.  

9.3.7.1. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem 

de classificação. 

9.4. Etapa 3: Parecer de órgão técnico e jurídico. 

9.4.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, deverá ser emitido Parecer  

Técnico  e  Parecer  Jurídico  com  base no  Plano  de Trabalho e na documentação 

encaminhada pela OSC, observando a legalidade de seu conteúdo, a fim de garantir 

que estarão sendo cumpridas e respeitadas  as exigências previstas na  legislação  

vigente para  a  celebração  da  parceria,  aprovando  ou  não  a assinatura do Termo 

de Colaboração pretendido. 

9.4.1.1. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade de 

celebração da parceria com ressalvas, deverá  a Secretária Municipal de Assistência 
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Social providenciar  que  sejam sanados  os  aspectos  ressalvados  ou,  mediante  ato  

formal, justificar a preservação dos mesmos ou sua exclusão. 

9.5. Etapa 4: Assinatura do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Município. 

9.5.1. Tendo  a  OSC  apresentado  todos  os  documentos  e  preenchido todos os 

requisitos legais necessários à celebração da parceria pretendida, bem como tendo 

sido seu Plano de Trabalho devidamente aprovado, deverá  a  PMF/SEMAS  solicitar  

que  a  OSC informe a  Conta  Corrente  a  ser  utilizada  para  o repasse dos recursos 

necessários a execução do projeto, bem como o Cronograma de Desembolso das 

parcelas e datas de início e fim de execução do objeto (para cálculo da vigência do 

termo), acompanhada dos seguintes documentos: 

I. Documento que comprove o saldo zerado da conta informada (extrato 

bancário); 

II. Declaração de que a Conta Corrente apresentada possui a finalidade 

específica para movimentação dos recursos públicos e em nome da OSC,  

conforme modelo disponível no ANEXO VIII. 

9.5.2. Caso seja constatada necessidade de adequações no Plano de Trabalho 

enviado pela OSC e já aprovado, ou a atualização de documentos já apresentados, 

devido ao lapso temporal existente entre a apresentação destes e a data prevista para 

assinatura e início da execução, a administração pública solicitará a realização de 

ajustes à OSC. 

9.5.3. Apresentada  todas as  informações  solicitadas, e tendo os Pareceres Técnico e 

Jurídico opinado pela celebração da parceria pretendida,  a  PMF/SEMAS agendará 

junto a OSC data para a assinatura do Termo de Colaboração. 

9.5.4. Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial do Município de Florianópolis. 

9.5.5. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 

de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 

informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da 

parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 

celebração. 
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9.5.6. A OSC deverá comunicar à PMF/SEMAS as alterações em seus atos societários 

e no quadro de dirigentes, quando houver. 

 

10. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

10.1. A prestação de contas deverá ser apresentada observando as regras de 

prestação de contas previstas na Lei nº 13.019/2014, bem como as normas de 

Prestação de Contas estabelecidas pelo Município de Florianópolis e as Normas de 

Contabilidade e Auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, bem como aquelas contidas nas demais legislações cabíveis; 

10.1.1. Alegações de desconhecimento das normativas e da legislação vigente, não 

serão aceitas como justificativas para seu descumprimento.  

10.1.2. A não apresentação da prestação de contas, o atraso não justificado dos 

trabalhos e/ou a existência de Prestação de Contas com pendências não solucionadas 

em tempo hábil poderá, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, implicar na suspensão ou cancelamento de futuros aportes.  

10.2. A OSC deverá utilizar os recursos recebidos no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir do recebimento do mesmo, exclusivamente com os itens e 

percentuais previstos no Plano de Trabalho. 

10.2.1. Para fins de prestação de contas de que trata este item, a OSC disporá de 10 

(dez) dias para a apresentação da prestação de contas financeira, a contar da data em 

que finalizar o uso do recurso recebido.  

10.3. O processo de prestação de contas financeira, de responsabilidade da OSC, 

deverá ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à PMF/SEMAS na 

forma por esta estabelecida. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

11.1. A excução da parceria celebrada em decorrência este Edital será monitorada e 

avaliada por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Gestor da Parceria, 

designados em ato específico pela Secretária Municipal de Assistência Social, nos 

moldes da legislação vigente, a fim de verificar o cumprimento dos termos da parceria, 

deste Edital e das normas cabíveis vigentes. 
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11.1.1. Caberá à PMF/SEMAS, acompanhar a execução financeira da parceria, 

verificando os documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC a 

cada prestação de contas, respeitada a legislação vigente, reservando-se o direito de 

solicitar diligências a fim de sanar possíveis inconsistências encontradas nos 

documentos apresentados, determinando os prazos para saneamento; 

11.1.2. Caberá ao Gestor da Parceria, em observação à legislação vigente, 

acompanhar e fiscalizar a sua execução a fim de verificar o cumprimento do objeto 

pactuado, reservando-se o direito de durante a execução da parceria, promover visitas 

in loco de fiscalização e/ou solicitar informações adicionais (quando julgar 

conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de monitoramento e avaliação. 

11.2. Verificando o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de 

Colaboração ou das normas aplicáveis, a entidade ficará sujeita às sanções legais.  

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1.  A Secretária Municipal de Assistência Social resolverá os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os 

princípios que regem a administração pública. 

12.2. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

12.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento 

Público.  

12.3.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a 

aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às 

autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.  

12.3.2 Caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da 

parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou 

aplicação das sanções de que trata o art. 73 ,da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

12.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
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despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 

responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, 

apoio ou indenização por parte da administração pública. 

12.5. Para a contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento. 

12.6.Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Minuta do Termo de Colaboração; 

c) ANEXO III – Modelo de “Declaração de que está ciente e concorda com as 

disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se 

responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados durante todo o processo”; 

d) ANEXO IV - Modelo de “Declaração de que a organização não deve 

prestações de contas a quaisquer órgãos da Administração Pública 

Municipal, Estadual e Federal.”; 

e) ANEXO V -  Modelo de“Declaração do representante legal da organização 

da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não 

incorrem em quaisquer das vedações previstas na Lei Federal n. 13.019 de 

2014.”; 

f) ANEXO VI - Modelo de “Declaração do representante legal da organização 

da sociedade civil sobre a existência de instalações e outras condições 

materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com 

recursos da parceria”; 

g) ANEXO VII - Matriz de Análise e Classificação; 

h) ANEXO VIII - Modelo de “Declaração de que a Conta Corrente 

apresentada possui a finalidade específica para movimentação dos 

recursos públicos e em nome da OSC”. 

12.7. Este Edital poderá ser impugnado em até 5 (cinco) dias após sua publicação, por 

petição dirigida à Secretária Municipal de Assistência Social e protocolizados junto ao 

Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis, na 

Rua Arcipreste Paiva, nº 107 - 9° andar - Centro, Florianópolis - SC, 88010-530, de 
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segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, das 13:00 às 19:00, não sendo 

aceito o envio e/ou protocolo por outros meios. 

12.8 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações, ensejará divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente 

estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o 

princípio da isonomia. 

12.9. Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município 

Florianópolis, XX de julho de 2020 

 

Maria Cláudia Goulart da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 

DE RUA 
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1. OBJETO: Estabelecer parceria entre a Prefeitura do Município de Florianópolis, por 

meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e OSC - Organização da Sociedade 

Civil, para SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: (conforme Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais- Resolução CNAS nº 108/2009) 

 

2.1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA - Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade: 

 Público Alvo: pessoas a partir de 18, de ambos os sexos, sem restrições de 

crença/religião, orientação sexual, raça e /ou etnia, com rompimento ou fragilização de 

vínculos familiares e que se encontram em situação de rua ou desabrigo por abandono, 

migração e ausência de residência. 

 Finalidade: Garantir proteção integral a pessoas e/ou famílias em situação de 

rua. 

 Objetivo do serviço: acolher de forma imediata, emergencial e provisória 

pessoas em situação de rua e ou desabrigo por abandono, migração e ausência de 

residência, com autonomia e sem comprometimento cognitivo, ou comprometimento 

cognitivo leve.  

 Objetivos específicos: acolher e garantir proteção integral, contribuir paraa 

reconstrução de vínculos familiares e/ou social, possibilitar a convivência comunitária, 

promover acesso à rede socioassistencial, contribuir para a construção de novos 

projetos de vida, restaurar e preservar a integridade e a autonomia. 

 Especificidades do Serviço: Deve funcionar em unidade inserida na comunidade 

com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, 

visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As 

edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos 

regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições de 

habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. As regras 

de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a 
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fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve contar com pessoal 

habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada, para receber e 

acolher pessoas em situação de rua em qualquer horário do dia ou da noite. 

  Provisões do Ambiente Físico: Espaço para moradia, endereço de referência, 

condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e 

secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences, condições 

adequadas de Habitabilidade, Salubridade, Higiene,Segurança e Acessibilidade de 

acordo com as normas da ABNT.  

 Período de funcionamento: Ininterrupto (24hs/dia). 

 Formas de acesso: Por encaminhamento do Centro POP, Serviço Especializado 

de Abordagem Social e o Resgate Social. 

 Meta: Acolhimento de até 100 (cem) pessoas, executado por até 05 (cinco) 

Organizações da Sociedade Civil (20 vagas por serviço), sendo 20 (vinte) vagas 

exclusivas para o público feminino. 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

 

A Prefeitura do Município de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, torna público o presente Termo de Referência, para que por meio 

de Chamamento Público, conforme preconiza a Lei 13.019/2014, seja selecionada 

OSC- Organização da Sociedade Civil (entendidas aquelas entidades  e organizações 

de assistência social previstas no artigo 3o. da LOAS – Lei Orgânica da Assistência 

Social), para realizar  ações  previstas na Política de Assistência Social, no âmbito da 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS 109/2009, para prestação de  

Serviço de Acolhimento  Institucional para  Pessoas em Situação de Rua, 

considerando: 

 o atual momento de pandemia decretado pela Lei nº 13.979/2020 - 

Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus - e Portaria GM/MS nº 188/2020 - Declara 
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Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus. 

 o Decreto 21.545/2020, que declara estado de Calamidade Pública no 

Município de Florianópolis em razão da pandemia decorrente da infecção humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19) até 31 de dezembro de 2020. 

 a necessidade de diminuição de circulação de pessoas para mitigação 

dos agravos decorrentes do COVID-19. 

 a demanda de vagas de acolhimento institucional de pessoas em situação 

de rua, em especial das pertencentes a grupos de risco, assim como a necessidade de 

ampliação de vagas para acolhimento institucional. 

Diante do atual cenário de calamidade pública, foram adotadas uma série de 

iniciativas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. No estágio atual da 

pandemia no país, a SEMAS vale-se das recomendações das autoridades 

competentes de saúde para propor nova iniciativa, em consonância com as 

regulamentações vigentes.  

Como se sabe, a população em situação de rua apresenta maior condição de 

vulnerabilidade, visto que se trata de grupo populacional heterogêneo que tem em 

comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 

inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as 

áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 

permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 

moradia provisória. 

Consequentemente essa população específica encontra-se nos grupos de 

maior risco de morte devido às doenças mais recorrentes, quais sejam: tuberculose, 

sofrimento psíquico (saúde mental), IST/HIV/AIDS, gestação de alto risco, doenças 

crônicas (diabetes, hipertensão arterial, hanseníase), consumo e dependência de 

álcool e outras drogas. 

Essa condição dificulta a imposição, pelo poder público, de medida de 

isolamento a Pessoa em Situação de Rua sem que seja disponibilizado espaço 

adequado para o seu cumprimento. 

Ante a proibição de aglomeração de pessoas, determinada pelo Decreto 

Municipal nº 21.347, de 16 de março de 2020, e pelo Decreto Estadual nº 515, de 17 
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de março de 2020, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou as elaboração 

de um plano de emergência, com a ampliação do atendimento à pessoas em situação 

de rua e identificação de possíveis locais para encaminhar os casos suspeitos e 

confirmados para isolamento. A necessidade de disponibilização em espaço na região 

central se justifica pela proximidade dos Serviços Públicos de Referência para 

atendimento ao público atendido: Passarela da Cidadania e Consultório na Rua- 

localizado no Centro Saúde Prainha. 

No entanto, o atendimento realizado na Passarela da Cidadania tem 

aumentado substancialmente e a estrutura montada de forma temporária e provisória 

não tem suprido as demandas de atendimento. Além dos recolhimentos realizados em 

hotéis, para aqueles que apresentes sintomas de Covid-19 e necessitam de 

isolamento, a SEMAS vem propor a transferência dos usuários atendidos nos anexos 

criados para ampliação da passarela da cidadania para vagas em serviço de 

acolhimento institucional, objeto deste edital, diante da grande demanda  e 

permanência do estado de emergência frente ao cenário de pandemia. 

A contratação deverá observar os critérios estabelecidos na Lei Federal 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e demais regras vigentes. 

O Serviço a ser parceirizado é referenciado no Centro POP de Florianópolis, 

para o monitoramento e acompanhamento das ações previstas neste Termo. 

 

4. OBJETIVO DA PARCERIA:Execução do Serviço de Acolhimento Institucional – 

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 

5. LOCAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:O Serviço de Acolhimento será 

executado em local a ser definido pela OSC vencedora, o qual deverá oferecer 

ambiente acolhedor em condições para atendimento digno e personalizado. 

  

6. DURAÇÃO DA PARCERIA: máximo de 06 (seis) meses.  
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7. DESPESAS A SEREM CUSTEADOS PELA PARCERIA 

7.1  Recursos Humanos: 

 

*Equipe de Referência para Prestação de Serviços no âmbito da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade (conforme Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos – NOB-RH – Resolução CNAS n.01 de 25/01/2007: 

Profissional/Função Escolaridade Qtde Carga horária/semanal 

Coordenador Nível Superior  01 40hs 

Assistente Social Nível Superior 01 30hs 

Psicólogo Nível Superior 01 30hs 

Cuidador Social  

(período diurno) 

Nível médio 06 12/36 hs 

Cuidador Social   

( período noturno) 

Nível médio 06 12/36 hs 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Nível Médio 01 40hs 

Cozinheira Nível Médio 01 40hs 

Motorista Nível médio e 

qualificação específica 

01 40 hs 

 

7.2  Materiais: 

 Alimentação dos usuários (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar); 

 Combustível; 
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 Roupas de cama, mesa e banho; 

 Locação de veículo para realização de transporte dos acolhidos; 

 Material de higiene e limpeza; 

 Vestuário; 

 Tarifa de energia elétrica, água, telefone e internet; 

 Locação de espaço físico. 

 

7.3 Trabalho Social Essencial aos Serviços: 

 Acolhida/Recepção;  

 Escuta;  

 Cuidados pessoais;  

 Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;  

 Estudo Social;  

 Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com 

resolutividade; 

 Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;  

 Orientação sociofamiliar;  

 Protocolos;  

 Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados;  

 Referência e contrarreferência;  

 Elaboração de relatórios e/ou prontuários;  

 Trabalho interdisciplinar;  

 Informação, comunicação e defesa de direitos;  

 Orientação para acesso à documentação pessoal;  

 Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;  

 Articulação da rede de serviços socioassistenciais;  
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 Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 

direitos;  

 Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos;  

 Monitoramento e avaliação do serviço;  

 Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 

organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de 

Direitos. 

 

7.4  Acolhida dos Usuários e Segurança: 

 Ser acolhido em condições de dignidade;  

 Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas;  

 Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, 

acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto;  

 Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a 

necessidades específicas;  

  Ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da 

privacidade e guarda de pertences pessoais.  

 Ter endereço institucional para utilização como referência;  

 Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas 

em princípios éticos de justiça e cidadania;  

 Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e 

possibilidades; 

 Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento do autocuidado, 

habilidades e independência;  

 Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão;  

 Ter acesso a espaços próprios e personalizados;  

 Ter acesso à documentação civil;  

 Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los;  
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 Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades;  

 Avaliar o serviço.  

 

7.5  Abrangência dos Serviços : 

 Municipal 

 

8. CUSTOS*:  

Previsão de custo para o acolhimento institucional de até 100 (cem) pessoas em 

Pessoas em Situação de Rua, sendo: 

 Valor total máximo disponibi l izado : R$ 897.912,00 (oitocentos e 

noventa e sete mil e novecentos e doze reais);  

 Valor total máximo a ser disponibi l izado por  serviço : R$ 79.582,40 

(cento e setenta e nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quar enta 

centavos, sendo que o exato valor a ser repassado deverá ser definido no 

Termo de Colaboração a ser f irmado, observada a proposta apresentada 

pela OSC selecionada e o período de execução da parceria  

*Obs .: Valor prat icado pelo piso de cofinanciamento municipal para os 

serviços de acolhimento insti tucional de crianças e adolescentes 

pactuado no CMAS para o ano de 2020.  

 

9.ACOMPANHAMENTO e FISCALIZAÇÃO da EXECUÇÃO: 

 O serviço deverá ser acompanhado e fiscalizado pela pelo Gestor do Termo de 

Colaboração e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, além do 

acompanhamento pela Equipe Técnica do Centro POP.  

 Por se tratar de Proteção Social Especial, o Serviço de Acolhimento Institucional 

está vinculado a Gerencia de Alta Complexidade, que deverá operar a referência e a 

contrarreferência, conjuntamente com o Centro POP, com a rede de serviços da 

Proteção Social Básica e Especial e demais políticas públicas, no intuito de estruturar 

uma efetiva rede de proteção social e garantir o comando único e a gestão estatal na 

proteção integral às Pessoas em Situação de Rua. 
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 A equipe técnica do Centro POP e a Gerência de Alta Complexidadesão 

responsáveis pelo acompanhamento da prestação do serviço devendo ter assegurado 

em suas atribuições: 

 A realização de reuniões mensais de coordenação técnica, de monitoramento e 

avaliação com a executora do serviço; 

 O acesso aos relatórios, prontuários e Plano Individual de Atendimento - PIA- 

dos atendidos pela executora do serviço; 

 A proposição de estudos de casos em conjunto com a executora; 

 Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Florianópolis, julho/2020 
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ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO N. [NÚMERO DO TERMO] 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE 

DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. [NÚMERO DO EDITAL] 

([DADOS DO DIÁRIO OFICIAL]), QUE CELEBRAM, ENTRE 

SI, O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, COM 

INTERVENIÊNCIA DA [NOME DA SECRETARIA E, SE 

FOR O CASO, DO FUNDO] E [NOME DA OSC]. 

 

 O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), [QUALIFICAÇÃO DA 

SECRETARIA E, SE FOR O CASO, DO FUNDO, E SEU RESPONSÁVEL 

LEGAL] denominados neste ato simplesmente PMF/SEMAS de um lado, 

e de outro lado a Organização da Sociedade Civil “[NOME DA OSC]”, ora 

dita PARCEIRA, inscrita no CNPJ nº [CNPJ DA OSC], [QUALIFICAÇÃO 

DA OSC E SEU RESPONSÁVEL LEGAL], ajustam a presente Parceria, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

1.1 O objeto do presente Termo consiste na parceria estabelecida entre a PMF/SEMAS 

e a PARCEIRA para a execução do [DESCRIÇÃO BREVE DO SERVIÇO OBJETO DO 

EDITAL];  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Usuários  

2.1 Esta parceria tem como público alvo [DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO];  

  

CLAUSULA TERCEIRA - Da Execução do Projeto  

3.1. O projeto será executado em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado 

em virtude do Edital de Chamamento Público nº [NÚMERO DO EDITAL] e aprovado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
10/07/2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 2730

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Rua Arcipreste Paiva, 107, 9º andar– Centro. CEP: 88020-302 | Florianópolis | SC 

 

através do Parecer Técnico [NÚMERO DO PARECER TÉCNICO] e Parecer Jurídico 

[NÚMERO DO PARECER JURÍDICO], partes integrantes deste processo. 

3.2. [DESCRIÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME 

PROPOSTA APRESENTADA]; 

 

CLÁUSULA QUARTA - Das vedações 

4.1. Fica vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida nesta 

Parceria e explicitadas no Plano de Trabalho. 

4.2. No caso de necessidade de alteração do Plano de Trabalho apresentado e 

aprovado, durante a vigência deste Termo, deverá a PARCEIRA, encaminhar ofício 

destinado à Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

solicitando tal procedimento, devidamente justificado, desde que não haja alteração do 

objeto pactuado, em momento anterior à utilização do recurso pretendido; 

4.2.1. A alteração pretendida somente será considerada válida, para fins de prestação 

de contas, após análise e manifestação fa vorável da PMF/SEMAS. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Do fundamento legal 

5.1. Têm fundamentação legal, no que couber, na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei das Licitações), na Lei 

Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), na Lei N. 8.069 de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); na Lei Federal nº 12.435/2011 

(LOAS Consolidada), na Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015 (MROSC); na Lei 

Municipal nº 7855/2009; na Portaria 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional; na 

Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina TC – 14/2012 

e; na Dispensa de Chamamento Público [NÚMERO DO EDITAL], sem prejuízo à 

observância de outras legislações aplicáveis, as quais devem ser observadas durante 

toda a vigência da presente Parceria. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Do valor da Parceria e das despesas 

6.1. A parceria consiste no repasse de recursos financeiros pela PMF/SEMAS à 

PARCEIRA, para o custeio das despesas contraídas durante a vigência deste Termo, 

conforme os itens discriminados para aplicação dos recursos no Plano de Trabalho 
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pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que constem na Portaria nº 448, de 13 

de setembro de 2002 do Ministério da Fazenda do Tesouro Nacional. 

6.2. Para atendimento ao disposto nesta Cláusula, a PMF/SEMAS repassará o valor 

total de [VALOR DA PARCERIA], a crédito de conta específica aberta pela 

PARCEIRA na [DADOS BANCÁRIOS], em nome desta e aberta para esta finalidade, 

em [NÚMERO E VALORES DAS PARCELAS ACORDADAS] e condicionado aos 

limites das possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal. 

6.2.1. Para composição das parcelas foram consideradas as despesas elencadas no 

item no Plano de Trabalho aprovado. 

6.3. As despesas decorrentes do atendimento ao disposto nesta Cláusula correrão à 

Conta do Orçamento: 

[DADOS DO ORÇAMENTO] 

6.4. As parcelas tratadas no item 6.2, desta cláusula, serão liberadas pela 

PMF/SEMAS à PARCEIRA segundo Cronograma de Desembolso encaminhado pela 

PARCEIRA, condicionada à observância de que esta não possua débitos em aberto 

e/ou pendências no dever de prestar contas junto a quaisquer órgãos do Município de 

Florianópolis, inclusive as relativas às parcelas deste Termo, aos limites das 

possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, e da apresentação 

pela PARCEIRA, em momento anterior à cada parcela a ser recebida, das seguintes 

Certidões Negativas de Débitos (dentro da validade): Certidão Negativa de Débito 

Municipal; Certidão Negativa de Débitos da União; Certidão Negativa de Débitos 

Estaduais; Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão negativa de Débitos 

Trabalhistas aos moldes da legislação vigente. 

6.4.1. A liberação das parcelas se dará conforme Instrução Normativa que dispõe, 

dentre outras providências, sobre regras, procedimentos e cronogramas para repasse 

dos valores relativos aos termos de parceria, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações 

7.1. A PMF/SEMAS obriga-se a:  
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7.1.1. Efetuar o repasse dos recursos financeiros consignados na Cláusula Sexta do 

presente Termo de Colaboração e de acordo com o Plano de Trabalho, parte integrante 

desta parceria, não cabendo à PMF/SEMAS qualquer responsabilidade por despesa 

excedente aos recursos a serem transferidos. 

7.1.2. Prestar supervisão e suporte técnico à PARCEIRA visando a adequação dos 

seus serviços; 

7.1.3. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desta Parceria, conforme 

mencionado na Cláusula Primeira. 

7.1.4. Promover capacitação continuada para os trabalhadores/as da PARCEIRA;  

7.1.5. Elaborar e firmar, junto à PARCEIRA, “Termo de Compromisso de 

Inalienabilidade de Equipamentos e demais Materiais Permanentes”, na forma da 

legislação vigente, tornando os bens ou equipamentos adquiridos com recursos 

provenientes deste Termo de Colaboração indisponíveis; 

7.1.6. Emitir relatório de Admissibilidade de prestações de contas dos recursos 

financeiros repassados à PARCEIRA; 

7.1.7. Assinalar prazo para que a PARCEIRA adote as providências necessárias para o 

exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Colaboração, sempre 

que verificada alguma irregularidade, sob pena da retenção das parcelas dos recursos 

financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes. 

7.2. A PARCEIRA obriga-se a: 

7.2.1. Garantir estrutura adequada para a execução do objeto pactuado, em condições 

que atendam as normas e legislações específicas ao Projeto pactuado, assim como as 

exigências e normas previstas pela Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. 

7.2.2. Ofertar aos beneficiários do Projeto as atividades previstas no plano de trabalho, 

gratuitamente e sem qualquer discriminação ou exigência de contraprestação do 

mesmo. 

7.2.3. Propiciar aos técnicos da PMF/SEMAS todos os meios e condições necessários 

para acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução do projeto pactuado. 

7.2.4. Manter cadastros dos usuários, de modo a permitir o acompanhamento, a 

supervisão e controle da execução do Projeto objeto deste Termo de Colaboração. 
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7.2.5. Garantir a participação dos profissionais da PARCEIRA em capacitações 

oferecidas pela SEMAS; 

7.2.6. Fazer-se representar nas discussões com a Rede de Proteção Social do 

Município. 

7.2.7. Não usar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção social e 

pessoal de autoridades, servidores públicos, bem como dos dirigentes e funcionários 

da PARCEIRA. 

7.2.8. Fixar em local a ser determinado pela PMF/SEMAS placa indicativa, a ser 

fornecida pelo Município de Florianópolis, de que a PARCEIRA recebe recursos 

provenientes de parcerias firmadas com o Município de Florianópolis, inclusive aquelas 

através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, discriminando o 

valor de cada parceria existente e o total a ser recebido durante o ano. 

7.2.9. Comunicar previamente, de forma oficial à PMF/SEMAS caso haja intenção de 

mudança de endereço por parte da PARCEIRA. 

7.2.10. Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal, assim 

como, pelas despesas não previstas no Plano de Trabalho, as quais deverão ser 

custeadas com utilização de recursos próprios, inclusive despesas referentes à 

encargos trabalhistas; 

7.2.11. Responsabilizar-se pela correta aplicação dos valores recebidos, que não 

poderão ser destinados a quaisquer outros fins diferentes dos previstos no objeto e no 

Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração, sob pena de rescisão deste 

instrumento, devolução de valores com atualização monetária e juros legais, prejuízo à 

adoção de medidas judiciais cabíveis e responsabilização pessoal de seus dirigentes. 

7.2.12. Devolver à PMF/SEMAS, os saldos financeiros remanescentes, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, em ocasião da conclusão, rescisão ou extinção da 

parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, 

providenciada pela autoridade competente da administração pública municipal. 

7.2.13. Ressarcir à PMF/SEMAS os recursos recebidos através desta parceria, quando 

se verificar sua inadequada utilização, nos termos da legislação vigente; 
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7.2.14. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista, 

previdenciária, comercial, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em 

geral, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da PMF/SEMAS a 

inadimplência da PARCEIRA em relação ao pagamento, os ônus incidentes sobre o 

projeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, eximindo a 

PMF/SEMAS de quaisquer ônus e reivindicações perante terceiros, em juízo ou fora 

dele. 

7.2.15. Manter e movimentar os recursos recebidos em conta corrente específica 

aberta para esta finalidade, conforme previsto no item 6.2 deste Termo. 

7.2.15.1.  Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, 

estando sujeitos aos mesmos prazos e condições de prestação de contas exigidas para 

os recursos transferidos. 

7.2.16. Movimentar os recursos no âmbito do Plano de Trabalho deste Termo mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 

de depósito em sua conta bancária.  

7.2.16.1. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

7.2.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à 

utilização dos recursos, conforme a legislação vigente; 

7.2.18. Utilizar o recurso financeiro de cada parcela no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da transferência bancária efetuada pela PMF/SEMAS. 

7.2.18.1 Quando o prazo previsto para utilização for superior a 30 (trinta) dias, os 

recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em 

fundo de aplicação financeira de curto prazo lastreado em títulos da dívida pública 

federal.  

7.2.18.2. Os rendimentos da aplicação financeira devem ser empregados no objeto no 

prazo de (60) sessenta dias a contar da data do depósito da parcela ou devolvidos à 

concedente, conforme estabelecido no termo de ajuste, ficando sujeitos aos mesmos 

prazos e regras de prestação de contas dos recursos transferidos. 
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7.2.19. Encaminhar à PMF/SEMAS no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data 

de finalização do uso total dos recursos repassados, o processo de prestação de 

contas. 

7.2.20. Caso equipamentos e materiais permanentes venham a ser adquiridos com 

recursos provenientes da celebração deste Termo de Colaboração, os mesmos 

deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a PARCEIRA 

formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública 

municipal, na hipótese de sua extinção. 

7.2.20.1. Deverá ser firmado, junto à PMF/SEMAS, “Termo de Compromisso de 

Inalienabilidade de Equipamentos e demais Materiais Permanentes”, na forma da 

legislação vigente, tornando os bens ou equipamentos adquiridos com recursos 

provenientes deste Termo de Colaboração indisponíveis, não podendo ser doados ou 

vendidos a titulo de pagamento, nem à título oneroso e nem à título gratuito. 

7.2.21.1 Mediante a implantação/implementação, pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social do município de Florianópolis, de Software que sistematize em meio 

digital a gestão de parcerias com organizações da sociedade civil, deverá a 

PARCEIRA adotar o novo sistema em sua instituição, implicando em:  

I. participação de colaboradores em capacitações oferecidas pela empresa 

contratada; 

II. permissão de instalação do software em equipamentos de hardware 

próprios da instituição; 

III. empenho por parte dos dirigentes da PARCEIRA em colaborar para a 

implantação e uso do software de acordo com as prerrogativas específicas 

da parceria; 

IV. apresentação de documentos pertinentes da parceria, inclusive processos 

de prestação de contas, através de meio digital, seguindo as orientações 

dos técnicos da empresa contratada, dos técnicos da PMF/SEMAS e 

Superintendência de Transparência e Controle. 

 

CLÁSULA OITAVA - Da Prestação de Contas 
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8.1. A prestação de contas dos recursos financeiros será elaborada de acordo com as 

Normas de Contabilidade e Auditoria expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina, bem como aquelas contidas nas demais legislações vigentes; 

8.2. A PARCEIRA deverá utilizar os recursos recebidos no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, exclusivamente com os itens e percentuais previstos no Plano de 

Trabalho vinculado a este Termo de Colaboração; 

8.2.1. Para fins de prestação de contas de que trata esta cláusula, a PARCEIRA 

disporá de 10 (dez) dias para a apresentação da prestação de contas, a contar da data 

em que finalizar o uso do recurso recebido.  

8.3. O processo de prestação de contas, de responsabilidade da PARCEIRA, deverá 

ser individualizado por parcela recebida, a ser encaminhado à PMF/SEMAS em meio 

físico ou por meio eletrônico, conforme por esta estabelecido. 

8.3.1. Na hipótese de prestação de contas em meio físico, a mesma deverá ser 

composta dos seguintes documentos: 

I. capa (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS); 

II. ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, dirigido ao responsável 

da Unidade Gestora, assinado pelo presidente da PARCEIRA (modelo a 

ser disponibilizado pela PMF/SEMAS); 

III. cópia do plano de trabalho aprovado e aplicação dos recursos recebidos 

IV. declaração firmada por dirigente da PARCEIRA beneficiada acerca do 

cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos 

repassados. (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS);  

V. relatório de Execução Financeira, assinado pelo representante legal da 

PARCEIRA e o responsável financeiro desta, com a relação das despesas 

e receitas efetivamente realizadas e vinculadas com a execução do objeto, 

contendo a relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e 

vinculadas com a execução do objeto, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

a) Original do extrato bancário da conta específica mantida pela 

PARCEIRA da sociedade civil beneficiada, evidenciando o 

ingresso e a saída dos recursos; 
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b) Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias 

vinculadas às despesas comprovadas;  

c) Comprovante da devolução do saldo remanescente, por ventura 

existente, à PMF/SEMAS; 

d) Originais dos comprovantes da despesa, emitidos dentro do prazo 

de vigência deste Termo, e em nome da PARCEIRA (nota fiscal, 

cupom fiscal, guias de pagamento, folha de pagamento) com os 

devidos termos de aceite;  

e) Comprovante do recolhimento do DAM - Documento de 

Arrecadação Municipal, quando da utilização da Nota Fiscal 

Avulsa. 

VI. Relatório de execução do objeto, que conterá: 

a) a demonstração do alcance das metas referentes ao período de 

que trata a prestação de contas;  

b) a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do 

objeto; 

c) os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como 

listas de presença, fotos, vídeos, entre outros. 

8.3.1.1. O relatório de execução do objeto, de que trata o inciso XII, deverá, ainda, 

fornecer elementos para avaliação: 

a) dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 

b) do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por 

meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou 

privada local e declaração do conselho de política pública setorial, 

entre outros; e 

c) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 

do objeto.   

8.3.1.2. Deverá a PARCEIRA apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento 

do alcance das metas; 

8.3.2. Na hipótese de prestação de contas através de plataforma eletrônica do sistema 

de gestão de parcerias, a documentação a ser apresentada, deverá contemplar os 

formulários e as exigências definidas pelo sistema. 
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8.3.3. Os documentos fiscais que compõem o processo de prestação de contas a ser 

apresentado pela PARCEIRA deverão conter as seguintes informações: 

a) Data de emissão;  

b) Identificação completa do emitente e da instituição Parceira (nome 

ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço);  

c) Descrição precisa do objeto da despesa, indicando quantidade, 

marca tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam 

sua perfeita identificação;  

d) Valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço, bem como 

o valor total da operação, não sendo admitidas descrições 

genéricas. 

8.3.4. Não serão aceitos documentos comprobatórios incompletos, que contenham 

rasuras ou borrões em qualquer de seus campos e cujas despesas forem efetivadas 

fora do período da vigência deste Termo; 

8.3.5. Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no 

documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações 

para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da 

despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse. 

8.3.6. Quando se tratar de fornecimento ou prestação de serviço por pessoa jurídica, 

somente serão admitidas notas fiscais. 

8.3.7. Quando se tratar de serviços prestados por autônomo serão admitidos nota fiscal 

de serviço avulsa, devendo ser comprovada a retenção do INSS através da Relação 

dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP e do recolhimento do Documento de 

Arrecadação Municipal (DAM). 

8.3.8. Quando constar pagamento de pessoal, deverão ser anexadas: Relação dos 

Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP e cópias das guias e comprovantes de 

pagamento dos Encargos Sociais - Guia da Previdência Social (INSS), Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e PIS. 
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8.3.9. Somente será aceito recibo quando se tratar de prestação de serviços por 

contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação 

tributária. 

8.3.9.1. O recibo conterá no mínimo, a descrição precisa e específica dos serviços 

prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do 

emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e as discriminações das 

deduções efetuadas. 

8.3.10. Acompanhando cada documento fiscal apresentado, deve(m) ser anexada(s) 

a(s) cópia(s) da(s) transferência(s) eletrônica(s) utilizada(s) para pagamento da(s) 

despesa(s). 

8.3.10.1. Para cada comprovante fiscal será obrigatória uma transferência bancária. 

8.4. Somente serão aceitas despesas efetuadas durante o período de vigência deste 

Termo, relativas às metas aprovadas no Plano de Trabalho e com atendimento aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência. 

8.4.1. A PMF/SEMAS somente poderá autorizar a utilização do recurso em data 

posterior ao término da vigência do termo de colaboração  ou de fomento quando o fato 

gerador da despesa tiver ocorrido durante o prazo legal. 

8.5. Serão aceitas apenas despesas vinculadas diretamente à execução do Plano de 

Trabalho a que se destina este Termo de Colaboração, conforme a Cláusula I, 

comprovando que o objeto da Parceria foi integralmente cumprido e que os preços 

noticiados nos documentos apresentados estão em sintonia com os preços praticados 

no mercado, sob pena das despesas serem reprovadas. 

8.6. Somente serão avalizados os processos de Prestação de Contas que 

contemplarem todos os documentos relacionados nesta cláusula. 

8.6.1. O processamento e as decisões relativas às prestações de contas serão 

realizados de acordo com as normas previstas na legislação vigente. 

8.7. A prestação de contas apresentada pela PARCEIRA deverá conter elementos que 

permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
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pactuado, e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas. 

8.7.1. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

8.7.2. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 

causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 

cumprimento das normas pertinentes. 

8.7.3. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 

resultados alcançados. 

8.8. A PMF/SEMAS poderá solicitar da PARCEIRA documentos complementares a fim 

de elucidar o elemento da despesa, tais como: conciliação bancária, justificativas com 

descrição detalhada da execução, registros fotográficos de eventos e restaurações, 

listas de presença com nomes e CPF dos participantes, programação de eventos, 

contratos de prestação de serviço e de locação, memorial descritivo, cartazes do 

evento, exemplar de publicação impressa, certificados de qualificação dos 

colaboradores e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da 

execução do objeto. 

9.8. Somente poderá ser dado como aprovado o processo de prestação de contas que 

atender ao Relatório de Admissibilidade de Prestação de Contas emitido pelo Gestor 

deste Termo e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

8.10. Verificada inconsistências na prestação de contas apresentada, é de 

responsabilidade da PARCEIRA, após ser cientificada do(s) fato(s), providenciar a 

documentação solicitada e/ou ressarcir a PMF/SEMAS sobre a despesa glosada, sob 

pena de bloqueio de novas parcelas até que as diligências sejam sanadas, observados 

os prazos previstos na legislação vigente. 

8.11. É de responsabilidade da PARCEIRA administrar e cumprir os prazos de 

regularização dos processos de prestação de contas, a fim de viabilizar o cumprimento 

total do cronograma de repasse financeiro dentro da vigência deste Termo. 

8.12. Se considerada inadimplente, a PARCEIRA ficará impossibilitada de firmar novas 

parcerias com o Município de Florianópolis e de receber recursos derivados de Termos 

de Parceria e/ou parcerias vigentes. 
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8.13. Não sendo prestadas as contas no prazo e formas estabelecidos, ou não sendo 

aprovadas, sob pena de responsabilidade solidária, o responsável pela PMF/SEMAS 

determinará a suspensão imediata da liberação de novos recursos e notificará a 

PARCEIRA para que cumpra a obrigação ou recolha ao erário os recursos que lhe 

foram repassados, corrigidos monetariamente, na forma da legislação vigente, além de 

responsabilidade na esfera civil e penal, se for o caso. 

8.13.1. Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá 

ser encaminhado ao Controle Interno do Município para que seja providenciada a 

notificação da PARCEIRA, a fim de que seja sanada a irregularidade ou cumprida a 

obrigação. 

8.13.1.1. Rejeitada a prestação de contas e não efetuada a devolução dos recursos 

públicos será formalizada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a instauração de 

Tomada de Contas Especial. 

8.13.1.2 Se no transcurso das providências determinadas no item 8.13.1.1 a 

PARCEIRA vier a devolver os recursos ou sanar as contas, o responsável pelo 

Controle Interno Municipal certificará e as encaminhará ao responsável pela unidade 

gestora para deferimento ou indeferimento da baixa contábil e arquivamento do 

processo, comunicando o fato ao órgão concedente. 

8.13.1.3. Enquanto não for encerrada a Tomada de Contas Especial, ficará a 

PARCEIRA impedida de receber recursos públicos do Município, bem como firmar 

novas parcerias. 

8.14. A PARCEIRA deverá manter em seu arquivo os documentos que compõem a 

prestação de contas pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do dia útil 

subsequente ao da sua apresentação. 

 

CLÁUSULA NONA - Da Fiscalização, Monitoramento e Avaliação 

9.1. Cabe a PMF/SEMAS decidir sobre a oportunidade e conveniência de proceder a 

fiscalização nas instalações e documentos relativos à execução da presente Parceria, e 

executar a fiscalização, monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho nos termos 

da legislação vigente. 

9.2. Ao Gestor competem as atribuições previstas na legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Da responsabilidade 

10.1. A inadimplência da PARCEIRA com referência aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao Município de Florianópolis a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da Parceria ou 

restringir a regularização e o uso de bens e imóveis integrantes do patrimônio 

municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das penalidades  

11.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho aprovado e 

com a legislação vigente e/ou pela inexecução total ou parcial das obrigações ora 

assumidas, a PMF/SEMAS poderá aplicar à PARCEIRA, garantida prévia defesa e 

sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, na forma 

da legislação vigente: 

11.1.1. Advertência: a sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada 

quando verificadas impropriedades praticadas pela PARCEIRA no âmbito da parceria 

que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.  

11.1.2. Suspensão temporária: a sanção de suspensão temporária será aplicada nos 

casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação 

de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, 

considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do 

caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela 

provieram para a administração pública municipal. 

11.1.2.1. A sanção de suspensão temporária impede a PARCEIRA de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da 

administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

11.1.3. Declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar 

termos de colaboração ou termos de fomento e contratos com órgãos e entidades, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a PARCEIRA ressarcir a administração pública municipal pelos 

prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da 

sanção. 
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11.2. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas pela Superintendência 

de Transparência e Controle, cabendo recurso administrativo de reconsideração, no 

prazo de 15 dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Rescisão e da Renúncia 

12.1 Este Termo de Colaboração poderá ser denunciado por qualquer das partes e 

rescindido a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 

dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, ficando as partes 

responsáveis pelas obrigações assumidas até esse prazo.   

12.2. Poderá haver rescisão do presente Termo de Colaboração em decorrência da 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda, pela 

superveniência de normas legais ou eventos que o torne material ou formalmente 

inexequível, unilateralmente a qualquer tempo. 

12.3. A ocorrência de irregularidades que impliquem no descumprimento de quaisquer 

Cláusulas deste instrumento poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a 

suspensão de repasse de recursos financeiros pela PMF/SEMAS, independente de 

procedimentos judiciais. 

12.3.1. Constitui, ainda, motivo para rescisão a ocorrência das seguintes situações: 

a) Utilização dos recursos em desacordo com o objeto e das normas deste 

instrumento;  

b) Falta de apresentação dos relatórios de execução e prestação de contas nos 

prazos devidos;  

c) Não execução das ações em conformidade com o projeto de intervenção social;  

d) Não cumprimento ou adequação às notificações expedidas pela PMF/SEMAS;  

e) A subcontratação total do objeto, associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação da PARCEIRA que afetem a boa execução da 

parceria, sem prévio conhecimento e expressa autorização da PMF/SEMAS;  

f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro 

próprio, pelo Gestor designado para o acompanhamento e fiscalização deste 

Termo de Colaboração;  
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g) Razões de interesse público, devidamente justificadas pela autoridade 

competente; 

12.4. A rescisão deste Termo poderá ser: 

12.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração. 

12.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.5. A rescisão deste instrumento de parceria só poderá ser realizado mediante 

procedimento administrativo próprio, em que se garanta o contraditório e ampla defesa. 

12.6. Na denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, o destino dos 

bens remanescentes serão definidos em conformidade com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da vigência 

13.1. Este Termo de Colaboração entra em vigor a partir da data [DATA DE ÍNICIO DA 

EXECUÇÃO] e tem sua vigência até a data de [DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do aditamento 

14.1. Em caso de interesse público, o presente Termo de Colaboração poderá ter suas 

Cláusulas alteradas através de Termo Aditivo ou por Certidão de Apostilamento, 

realizadas de acordo com a legislação vigente. 

14.1.1. Em se tratando de prorrogação da vigência deste Termo, a mesma poderá ser 

alterada mediante solicitação da PARCEIRA, devidamente formalizada e justificada, a 

ser apresentada à PMF/SEMAS em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo 

inicialmente previsto. 

14.1.1.1 A PMF/SEMAS poderá prorrogar a vigência deste Termo, de ofício, quando 

ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, no decorrer deste Termo 

de Colaboração, limitada ao exato período do atraso verificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das disposições gerais 
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15.1 - Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir as 

dúvidas ou litígios oriundos da execução desta parceria, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

E por estarem acordadas as partes, assinam esta parceria em 2 (duas) vias de igual 

teor e para o mesmo efeito legal, com as testemunhas abaixo firmadas. 

 

[LOCAL E DATA]  

 
 

[ASSINATURAS] 
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ANEXO I (do termo de colaboração) 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO [NÚMERO DO TERMO DE COLABORAÇÃO] 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PLANO DE APLICAÇÃO 

[NOME DA OSC] 

 

PARCELAS PREVISÃO DE REPASSE [DADOS BANCÁRIOS] 

[Nº DA PARCELA] [MÊS E ANO] [VALOR DA PARCELA] 

 TOTAL [VALOR TOTAL] 

 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, 

sendo vedado:  

1. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;  

2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria;  

3. O pagamento de salários e encargos sociais dos dirigentes da OSC parceira; 

4. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da 

estabelecida no plano de trabalho;  

5. Efetuar pagamento de despesas executadas em data anterior à do início da vigência da 

parceria;  

6. Efetuar pagamento de despesas executadas em data posterior à do término da vigência 

da parceria;  

7. Sacar o recurso da conta corrente; 

8. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou 

quaisquer entidades congêneres;  

9. Realizar pagamento antecipado, ou seja, realizar o pagamento de despesa com data 

anterior a data do comprovante fiscal; 

10. Realizar despesas com: 

a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a 

recolhimentos fora dos prazos, com recursos da parceria, salvo se decorrentes 

de atraso da administração pública na liberação de recursos financeiros; 
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b) Dívidas trabalhistas e processuais; 

c) Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU; 

d) Taxas de condomínio; 

e) Despesas cartorárias; 

f) Publicidade cidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente 

vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal; 

g) Distribuição de alimentos (cesta básica); 

h) Manutenção de veículos (inclusive peças e acessórios); 

i) Bebidas alcoólicas; 

j)     Vales alimentação e refeição; 

k) Planos de Saúde; 

l)     Serviços e Equipamentos de Vigilância e/ou Segurança patrimonial; e 

m) Contratação de empresas terceirizada de serviços (segurança, limpeza e 

transporte de produtos e/ou documentos). 

 

[LOCAL E DATA] 

 

Ciente 

 
 
 

 

[ASSINATURAS] 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 

 
[Preencher com a Razão Social da OSC], inscrita no CNPJ sob o número [Preencher 

com o CNPJ da OSC], sediada à (Preencher om o endereço completo da OSC), por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) (preencher com o nome do 

resposnável Legal da OSC), CPF (preencher com o CPF do Responsável Legal), 

DECLARA, para os devidos fins, que aceita integralmente os termos e condições do 

Edital de Chamamento Público nº 006/SEMAS/2019, bem como compromete-se a 

apresentar os documentos que vierem a ser solicitados futuramente no momento de 

celebração da parceria, conforme aqueles estabelecidos pela Lei federal 13.019/2014 e 

demais legislações vigentes aplicáveis à época da celebração, se responsabilizando 

pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis......, de......................... de 2020. 
 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do Presidente ou Procurador 

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES DE 

CONTAS A QUAISQUER ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 

 

 

A [preencher com nome da organização da sociedade civil], inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com o número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (a) [preencher com o nome do responsável legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF  nº 

(preencher com o número do CPF), DECLARA, para os devidos fins, que não se 

encontra com pendências em prestações de contas perante a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 

sob pena de aplicação das sanções legais. 

 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2020. 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO INCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES 

 

 

Eu, [preencher com o nome do responsável legal da organização da sociedade 

civil], portador (a) da Carteira de Identidade nº [preencher com o número da carteira 

de identidade] e do CPF nº [preencher com o número do CPF], DECLARO, para os 

devidos fins, que a [preencher com nome da organização da sociedade civil], 

inscrita no CNPJ sob o nº [prencher com o número do CNPJ] e seus dirigentes não 

incorrem em qualquer das vedações previstas na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2020. 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

CONDIÇÕES MATERIAIS E CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

 

 

A [preencher com nome da organização da sociedade civil] inscrita no CNPJ sob o 

nº [preencher com o número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr. (a) [preencher com o nome do responsável legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF  nº 

(preencher com o número do CPF), DECLARA, para os devidos fins, possuir 

disponibilidade de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades previstas na execução do objeto da proposta de 

parceria apresentada em virtude do Edital de Chamamento Público 

006/SEMAS/2020, bem como o cumprimento das metas estabelecidas.  

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2020. 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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ANEXO VII 

 

MATRIZ DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO: 

3: Plenamente Satisfatório 

2: Satisfatório 

1: Insatisfatório 

 EXCETUANDO O ITEM 2, A ENTIDADE QUE APRESENTAR 

INSATISFATÓRIO EM QUALQUER UM DOS DEMAIS ITENS, ESTARÁ 

AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADA 

 A CLASSIFICAÇÃO SE DARÁ EM ORDEM DECRESCENTE, CONFORME O 

NÚMERO TOTAL DE PONTOS OBTIDOSS 

 

Item Peso Pontuação 

01. Proponente Demonstra conhecimento da realidade 

social relativa ao tema do objeto do Edital; 

2  

02. Proponente apresenta Experiência de atuação na área 

relativa ao tema do objeto do Edital 

2  

03. A Proponente demonstra capacidade  estrurural e 

técnica  que garantam a continuidade da prestação do 

Serviço no período incicado neste Edital 

1  

04. Proposta em consonância com objetivos propostos 

neste Edital se os objetivos e o público alvo estão 

plenamente de acordo com o previsto neste Edital) 

2  

05. Proposta com Viabilidade de Execução (se a proposta 

demonstra coerência metodológica, clareza e 

objetividade que viabilize a execução do Serviço 

pretendido) 

1  

06. Plano de aplicação dos recursos em consonância com a 

execução do Serviço tema do Edital: 

1  

07. Plano de Trabalho contempla  os critérios estabelecidos 

no Edital 

2  

 TOTAL  
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE 

 

 

Eu, [preencher com o nome do responsável legal da organização da sociedade 

civil], portador (a) da Carteira de Identidade nº [preencher com o número da carteira 

de identidade] e do CPF nº [número do CPF], na qualidade de representante legal 

do(a) [preencher com nome da organização da sociedade civil], com sede na 

[preencher com o endereço da organização da sociedade civil], no Município de 

Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº [preencher com o número do CNPJ], 

DECLARO,  para os devidos fins,  que a Conta Corrente [preencher com o número 

da conta corrente], Agência [preencher com o número da agência], do Banco do 

Brasil será utilizada com finalidade específica para a movimentação dos recursos 

públicos repassados à execução do Plano de Trabalho aprovado em virtude da Edital 

de Chamamento Público 006/SEMAS/FMDCA/2020. 

  

Para maior clareza firmo a presente. 

 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2020. 

 

 

 Assinatura do Presidente ou Procurador  

 

 

 

 Ofício em papel timbrado da instituição solicitante  

 Carimbo com CNPJ  

 Em caso de Procurador, anexar a procuração.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis 

 
 

Decisão de Julgamento de Processo Administrativo - Publicação 005/2020 - O Superintendente da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis – FLORAM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n°4.645, de 21 de junho de 1995, torna público o resultado dos julgamentos dos 
Processos Administrativos referente aos Autos de Infrações Ambientais por esta fundação. O inteiro teor 
da decisão está disponível no respectivo Processo Administrativo no setor do protocolo da FLORAM 
endereço: Rua Felipe Schmidt n. 1320, Térreo, Centro, Fone: (48) 3251-6500 até 20(vinte) dias após a 
publicação. Observa-se a suspensão dos prazos conforme a Portaria FLORAM nº 06 de 25 de maio de 
2020. 

 
 

ANEXO I – JULHO/2020 
 

 

 
Ordem 

 
Auto(s) de 

Infração 
Ambiental 

 
Processo 

 
Nome do Autuado 

 
Ementa 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Nº 17773 

 
 
 
 

49008/2019 

 
 
 
 

Aguiar Serviços 
Automóveis Ltda - ME 

 
Serviço de reparação de pintura veicular 
sem autorização dos órgãos ambientais 
Competentes 
 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Nº 12535 

 
 
 
 
 

2022/2013 

 
 
 
 
 

Amarildo Trindade 
Cândido da Rocha 

 
 
Corte de cinco árvores nativas de médio 
porte. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
auto de infração 

 
 
 

 
3 

 
 
 

Nº 17470 
 

 
 
 
2463/2019  
 

 
 
 
Spr Investimento e 
Participações Ltda 

 

 
Corte de quatro árvores nativas de médio 
porte. 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 
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4 

 
 
 
 

Nº 16551 

 
 
 
   
2176/2017 

 
 
 
 

Maiquel de Oliveira 
 

 
 
 Construção mista em área de Dunas 
 
Decisão:Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Nº 15892 
 

 
 
 

0025/2017 
 

 
 
 

T E T Gastronomia 
Ltda – ME 

 
 

 
 
Acréscimo de estrutura de alumínio em 
área de Restinga 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Nº 16251 
 

 
 
 
 
537/2017 

 
 

 
 
 
 

Francisco de Pinho 
Lopes 

 
 

 
. 
Edificação de alvenária em faixa marginal 
de proteção de curso d’água 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 

 
7 

 
 
 
 

Nº 15795 

 
 
 
  
1796/2017 

 
 
 
 

Construtora Quero 
Ltda 

 

 
 
Construção Potencialmente Poluidora 
sem Licença Ambiental 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 

8 

 
 

Nº 15516 
 
 

 
 

2730/2016 
 
 

 
 

André Agenor Felipe 
 

 
Instalação de container e fossa séptica em 
faixa de areia de praia 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 
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9 

 
 
 
 

Nº 14464 
 

 
 
 
 
1940/2015 

 
 

 
 
 
 

Evilásio José de Faria 
 

 
Corte de 10 árvores nativas de pequeno 
porte. 
 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 

 
10 

 
 
 
 

Nº 15999 

 
 
 
  
3254/2016 

 
 
 
Antônio Rene Sabatini 
de Oliveira 

 

 
Poda drástica de uma Figueira 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 

11 

 
 
 

Nº16249 
 

 
 
 

716/2017 
 
 

 
 
 

Otoni Gelson Almeida 
de Souza 

 

 
 
Construção de Alvenária na marginal do 
curso d’água 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração  

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 

Nº 16026 
 

 
 
 
 
2681/2016 

 
 

 
 
 
 

Saulo Valde da Rocha 
 

 
 
Edificação em faixa marginal de proteção 
de curso d’água  
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 

 
13 

 
 
 
 

Nº 16664 

 
 
 
  
2276/2018 

 
 
 
 

Ester José Benedita 
 

 
 
Construção Mista sobre curso d’água 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 
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14 

 
 
 
 

Nº 16380 
 

 
 
 
 
1284/2017 

 
 

 
 
 
 

Álvaro Armando de 
Oliveira Abreu Junior 

 
 

 
 
Construções em faixa marginal de curso 
d’água 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração  

 
 
 

 
15 

 
 
 
 

Nº 15912 

 
 
 
  
1396/2017 

 
 
 
Mauro Braune de 
Cristo 

 
 

 
Construção em área de preservação 
permanente 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

Nº 15685 

 
 
 
 

2870/2016 
 

 
 
 
 

Luiz Fhilipe Nogueira 
da Costa Lerina 

 

 
Poda drástica em Flamboyant em área 
pública 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 

Nº 16345 
 

 
 
 
2530/2017 
 

 
 

 
 
 

Aldo Imóveis Ltda 
 
 

 
 
Corte de árvore sem autorização do órgão 

competente 
 

Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 

 
18 

 
 
 

Nº15963 
 

 
 
 
3180/2016  
 

 
 
 
Bernardina Irene 
Barcellos 

 
 

 
 
Desmatamento sem autorização do órgão 
competente  
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 
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19 

 
 
 

Nº 16237 
 

 
 
 

646/2017 
 
 

 
 
 

Antônio Limas 
 
 

 
 
Construção na marginal de curso d’água 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 

Nº16066 
 

   
 
 
 
1519/2017 

 

 
 
 

Aldori Licínio Garcia 
 
 

 
Supressão de vegetação sem autorização 
dos órgãos competentes 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração 

 
 
 

 
21 

 
 
 
 

Nº16596 

 
 
 
  
1121/2018 

 
 
 
 

HKLA 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 

 

 
 
Supressão de vegetação em estágio inicial 
sem autorização dos órgãos competentes 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração. 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

Nº16327 

 
 
 
  
1292/2017 

 
 
 
 
Gisele Couto dos 
Santos 

 
 
Construção em área de preservação 
permanente 
 
Decisão: Julgamento de procedência do 
Auto de infração. 
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