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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 23.498, 25 DE JANEIRO DE 2022. 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 2021. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 30, 
combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.760, de 22 
de dezembro de 2020, e Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 30 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2021, aprovada pela Lei n. 10.734, de 
28 de julho de 2020; 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 5º da Lei n. 10.734, de 28 
de julho de 2020; 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. 22.381, de 13 de janeiro de 2021; 
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. 22.381, de 13 de janeiro de 2021, a 
classificação orçamentária (elemento de despesa 
com a fonte de recurso), 19.01.12.361.0103.2.348-
Programa de Apoio Administrativo do Ens. 
Fundamental, 4.6.90.71.00.00.0081, 
3.2.90.21.00.00.0081, 3.2.90.22.00.00.0081; a qual 
passa a integrar o Orçamento vigente. PARÁGRAFO 
ÚNICO: Ajuste contábil da funcional programática 
cadastrada com a subfunção indevida. Art. 2º Fica 
aberto o Crédito Adicional Suplementar, na 
importância de R$ 17.878.626,00 (dezessete 
milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos 
e vinte e seis reais), referente às dotações 
consignadas no Orçamento vigente: 19.00 – 
Secretaria Municipal de Educação 19.01 – 
Secretaria Municipal de Educação 
19.01.12.361.0103.2.348-Programa de Apoio 
Administrativo do Ens. Fundamental 1416 
4.6.90.71.00.00.0081 R$ 14.530.941,79 1417 
3.2.90.21.00.00.0081 R$ 3.187.086,82 1418 
3.2.90.22.00.00.0081 R$ 160.597,39 Total do 
Órgão R$ 17.878.626,00 Total do Crédito 
Adicional Suplementar R$ 17.878.626,00 Art. 3º 
Em atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, 
aberto na forma disposta no artigo 2º deste 
Decreto, fica anulada a importância de R$ 
17.878.626,00 (dezessete milhões, oitocentos e 
setenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais), 
referente às dotações consignadas no Orçamento 
vigente: 19.00 – Secretaria Municipal de Educação 
19.01 – Secretaria Municipal de Educação 
19.01.12.122.0103.2.367-Programa de Apoio ADM 
ao Gab. Secretario 1391 4.6.90.71.00.00.0081 R$ 
14.530.941,79 1392 3.2.90.21.00.00.0081 R$ 
3.187.086,82 1393 3.2.90.22.00.00.0081 R$ 
160.597,39 Total do Órgão R$ 17.878.626,00 
Total da Anulação R$ 17.878.626,00 Art. 4º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo efeitos a 30 de dezembro de 2021. 
Florianópolis, aos 25 de janeiro de 2022. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 

DECRETO N. 23.499, 25 DE JANEIRO DE 2022. 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 2022. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 28, 
combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.832, de 22 
de dezembro de 2021, e Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 30 
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da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022, aprovada pela Lei n. 10.806, de 
02 de setembro de 2021; 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 5º da Lei n. 10.806, de 02 
de setembro de 2021; 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. 23.474, de 19 de janeiro de 2022; 
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. 23.474, de 19 de janeiro de 2022, a 
classificação orçamentária (elemento de despesa 
com a fonte de recurso), 20.01.15.451.0105.4.360-
Programa de Apoio a Convênios, 
4.4.90.51.00.00.0420, 4.4.90.52.00.00.0420, a qual 
passa a integrar o Orçamento vigente. Art. 2º Fica 
aberto o Crédito Adicional Suplementar, na 
importância de R$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais), referente às dotações 
consignadas no Orçamento vigente: 20.00 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 20.01 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
20.01.15.451.0105.4.360-Programa de Apoio a 
Convênios 1258 4.4.90.51.00.00.0420 R$ 
199.000.000,00 1257 4.4.90.52.00.00.0420 R$ 
1.000.000,00 Total do Órgão R$ 200.000.000,00 
Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 
200.000.000,00 Art. 3º Os recursos na ordem de R$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de 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, oriundo dos recursos a 
serem transferidos na fonte de recurso: 420 – 
Convênio com o Banco do Brasil, autorizado pela 
Lei nº. 10.813, de 29 de setembro de 2021. Art. 4º 
Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, aos 25 de janeiro de 
2022. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO 
MUNICIPAL  CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 00045/2022 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora ROSIMARY TEREZINHA MACHADO 
DAMAZIO, matricula nº 34173-8, ocupante do 
cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por 
um período de 01 (um) ano, a partir de 06 de 
março de 2022. Rafael de Lima – Diretor do 
Sistema de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA Nº 00137/2022 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora CLEIDILENE DE SOUZA T DE ALMEIDA, 
matricula nº 45080-4, ocupante do cargo de 
AUXILIAR DE SALA, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCACAO, por um período de 01 
(um) ano, a partir de 17 de dezembro de 2021. 
Rafael de Lima – Diretor do Sistema de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA Nº 00138/2022 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora CRISTIANA GUNTZEL DA SILVA, matricula 
nº 19024-1, ocupante do cargo de PROFESSOR 
AUXILIAR IV, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, por um período de 01 (um) ano, a 
partir de 05 de fevereiro de 2022. Rafael de Lima – 
Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas. 
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PORTARIA Nº 0139/2022 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora DANIELA HALMENSCHLAGER FELL, 
matricula nº 26856-9, ocupante do cargo de 
PROFESSOR AUXILIAR IV, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCACAO, por um período de 01 
(um) ano, a partir de 15 de fevereiro de 2022. 
Rafael de Lima – Diretor do Sistema de Gestão de 
Pessoas. 

PORTARIA Nº 00140/2022 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora FABIANA FLORENCIO DE SOUZA, 
matricula nº 33201-1, ocupante do cargo de 
PROFESSOR IV, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCACAO, por um período de 01 (um) ano, a 
partir de 10 de fevereiro de 2022. Rafael de Lima – 
Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas. 

PORTARIA Nº 00141/2022 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora GIZELLE REGINA CARDOSO, matricula nº 
29880-8, ocupante do cargo de PSICOLOGO, lotado 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, por um período de 01 (um) ano, a partir de 
22 de fevereiro de 2022. Rafael de Lima – Diretor 
do Sistema de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 00171/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 

nº F000017/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora EVELY 
ZIMMERMANN DA ROSA BERNARDO, matrícula nº 
27610-3, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SALA, 
classe 02, nível A , lotada na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCACAO, a partir de 03 de 
janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro de 
2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário Municipal 
da Administração 

PORTARIA Nº 00176/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 000035/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora MARGARET 
REGINA ROHDEN, matrícula nº 28642-7, ocupante 
do cargo de PSICOLOGO, classe 02, nível I , lotada 
na SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL, a 
partir de 07 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

 PORTARIA Nº 00173/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F000132/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, o servidor DOUGLAS VALIM, 
matrícula nº 45688-8, ocupante do cargo de 
ADMINISTRADOR, classe 01, nível B , lotado na 
SECR MUN DE MOBILIDADE E PLANEJAM URBANO, 
a partir de 13 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00174/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 000192/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora GIOVANA 
GOMES RIBEIRO, matrícula nº 22417-0, ocupante 
do cargo de MEDICO, classe 02, nível H , lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a partir de 12 
de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro de 
2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário Municipal 
da Administração 
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PORTARIA Nº 00175/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 000001/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora LUCIANA BELA 
CRUZ BRUNO, matrícula nº 11599-1, ocupante do 
cargo de TELEFONISTA, classe 02, nível A , lotada 
na SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, a 
partir de 03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00177/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004539/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora ISABELA FREITAS 
DE ALMEIDA, matrícula nº 53451-0, ocupante do 
cargo de MEDICO, classe 01, nível A , lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a partir de 03 
de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro de 
2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário Municipal 
da Administração 

PORTARIA Nº 00178/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004898/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora TALITA TAGLIARI 
RIBEIRO, matrícula nº 33516-9, ocupante do cargo 
de AUXILIAR DE SALA, classe 02, nível A , lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, a partir de 
03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro 
de 2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário 
Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00179/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004924/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora BARBARA LOPES 
DA ROSA, matrícula nº 36384-7, ocupante do cargo 

de AUXILIAR DE SALA, classe 02, nível A , lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, a partir de 
03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro 
de 2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário 
Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00183/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004832/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, o servidor ANDRE PEREIRA 
DRABESKI, matrícula nº 53243-6, ocupante do 
cargo de MEDICO, classe 01, nível A , lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a partir de 03 
de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro de 
2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário Municipal 
da Administração 

PORTARIA Nº 00180/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004983/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora CRISTIANE 
COELHO, matrícula nº 16583-2, ocupante do cargo 
de AUXILIAR DE SALA, classe 02, nível A , lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, a partir de 
03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 de janeiro 
de 2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário 
Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00181/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004882/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora DEISE 
MADALENA NUNES, matrícula nº 45258-0, 
ocupante do cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 02, 
nível A , lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, a partir de 03 de janeiro de 2022. 
Florianópolis, 19 de janeiro de 2022. RONALDO 
BRITO FREIRE Secretário Municipal da 
Administração 

PORTARIA Nº 00182/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
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inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004897/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora CRISTIANE 
VERONICA SOARES, matrícula nº 12762-0, 
ocupante do cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 02, 
nível A , lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, a partir de 03 de janeiro de 2022. 
Florianópolis, 19 de janeiro de 2022. RONALDO 
BRITO FREIRE Secretário Municipal da 
Administração 

PORTARIA Nº 00184/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 005037/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, o servidor CARLOS 
HENRIQUE MARTINEZ VAZ, matrícula nº 53268-1, 
ocupante do cargo de MEDICO, classe 01, nível A , 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a 
partir de 03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00185/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004990/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora LEODICEIA 
CORREA DOS SANTOS, matrícula nº 27658-8, 
ocupante do cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 02, 
nível C , lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO, a partir de 03 de janeiro de 2022. 
Florianópolis, 19 de janeiro de 2022. RONALDO 
BRITO FREIRE Secretário Municipal da 
Administração 

PORTARIA Nº 00186/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004823/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora HELENA MARIA 
CUNHA DIAS, matrícula nº 34918-6, ocupante do 
cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 02, nível B , 

lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 
a partir de 03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00187/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004992/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora MARCIA REGINA 
CARDOSO, matrícula nº 26690-6, ocupante do 
cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 02, nível A , 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 
a partir de 03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00188/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004970/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora LUANA AZELIR 
FLORENTINO, matrícula nº 20786-1, ocupante do 
cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 02, nível B , 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 
a partir de 03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00189/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 005066/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, o servidor ROMULO 
HERKENHOFF ALVES FILHO, matrícula nº 45958-5, 
ocupante do cargo de MEDICO, classe 01, nível A , 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a 
partir de 23 de dezembro de 2021. Florianópolis, 
19 de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00190/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
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de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 004884/2021, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora MARIANA SELVA 
MUND FELISBINO, matrícula nº 37674-4, ocupante 
do cargo de AUXILIAR DE SALA, classe 01, nível A , 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 
a partir de 03 de janeiro de 2022. Florianópolis, 19 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00204 /2022, 20 DE JANEIRO DE 
2022. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n. 
22.436, de 26 de fevereiro de 2021, e pelo art. 11, 
inciso II, da Instrução Normativa n. 002/SMA/2021, 
RESOLVE: Art. 1º-AUTORIZAR a realização de 
TRABALHO NÃO PRESENCIAL aos servidores abaixo 
relacionados: 

LOTAÇÃO 

PROCE
SSO 

FUNCI
ONAL 

NOME 
MATRÍCU

LA 
CARGO 

MODALIDAD
E 

REGIME OBS 

PROCURADO
RIA 

4484/2
021 

TATIANE 
MELLO 

DIAS 

24056-7 

 

ASSISTEN
TE 

ADMINIST
RATIVO 

HOME 
OFFICE 

MISTO 

Reconsider
ação do PF 
3944/2021 
**assinad

o pelo 
Procurado

r 
Geral/está 

a 
disposição. 

DEFERIDO 
- de 

01/12/21 a 
30/11/22 

PROCURADO
RIA 

4630/2
021 

SILVIA 
MARIA 

ANTUNES 
FELIX 

10637-2 

ASSISTEN
TE 

ADMINIST
RATIVO 

HOME 
OFFICE 

MISTO 

Reconsider
ação do PF 
3306/2021 
**assinad

o pelo 
Procurado

r Geral 

DEFERIDO 
- de 

16/11/21 a 
15/11/22 

PROCURADO
RIA 

4646/2
021 

ANGELA 
MARIA 

ATHERINO 
SCHMIDT 

19189-2 

ASSISTEN
TE 

ADMINIST
RATIVO 

HOME 
OFFICE 

MISTO 

Reconsider
ação do 

PF3266/20
21 

**assinad
o pelo 

Procurado
r Geral 

DEFERIDO 
- de 

16/11/21 a 
15/11/22 

PROCURADO
RIA 

4696/2
021 

FABIANA 
MENEZES 
DA SILVA 

18054-8 

ORIENTAD
ORA 

EDUCACI
ONAL 

TELETRABAL
HO 

INTEGRA
LMENTE 

À 
DISTÂNC

IA 

Reconsider
ação do PF 
2812/2021
**assinad

o pelo 
Procurado

r Geral 

DEFERIDO 
- de 

29/11/21 a 
28/11/22 

PROCURADO
RIA 

4705/2
021 

ADRIANA 
AGOSTINH
O PEIXOTO 

MATTAR 

19192-2 

ASSISTEN
TE 

ADMINIST
RATIVO 

TELETRABAL
HO 

INTEGRA
LMENTE 

À 
DISTÂNC

IA 

Reconsider
ação do PF 
2810/2021 
**assinad

o pelo 
Procurado

r Geral 

DEFERIDO 
- de 

29/11/21 a 
28/11/22 

FAZENDA 
4997/2

021 

JANINE 
AMORIM 

GUIDI 
STEINER 

18320-2 
AUDITOR 

FISCAL 
HOME 
OFFICE 

MISTO 

DEFERIDO 
- de 

08/12/21 a 
07/12/22 

FAZENDA 
5015/2

021 

BERNADETE 
RACTZ 
LIMA 

10012-9 
AUDITOR 

FISCAL 
HOME 
OFFICE 

MISTO 

DEFERIDO 
- de 

22/12/21 a 
21/12/22 

Art. 2º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. RONALDO BRITO FREIRE Secretário 

PORTARIA Nº 00223/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 000304/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora ANDRESSA 
SOARES SEER, matrícula nº 53712-8, ocupante do 
cargo de ENFERMEIRO, classe 01, nível A , lotada 
na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a partir de 
19 de janeiro de 2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. RONALDO BRITO FREIRE Secretário 
Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00224/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
nº F 000281/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, o servidor PERICLES 
RICARDO DE SOUZA RIBEIRO, matrícula nº 54004-8, 
ocupante do cargo de MEDICO, classe 01, nível A , 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a 
partir de 18 de janeiro de 2022. Florianópolis, 21 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00225/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições concedidas pelo disposto no Art. 23, 
inciso II, "a" da Lei Orgânica Municipal de 
Florianópolis e o Decreto 11.359, de 11 de março 
de 2013, considerando o que consta no processo 
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nº F 000131/2022, com base no artigo 38 da Lei 
Complementar 063/2003, RESOLVE: Art. 1º 
EXONERAR A PEDIDO, a servidora SIMONE MORINI, 
matrícula nº 28903-5, ocupante do cargo de 
TECNICO-NIVEL SUPERIOR, classe 02, nível E , 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a 
partir de 24 de janeiro de 2022. Florianópolis, 21 
de janeiro de 2022. RONALDO BRITO FREIRE 
Secretário Municipal da Administração 

PORTARIA Nº 00229/2022 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, usando de sua 
competência e com base no Decreto nº 
11.359/2013, Decreto nº 21.347/2020 e suas 
alterações, Instrução Normativa n° 006/2015, art. 
6º, das Leis Complementares nº 597/2017, nº 
655/2018 e 706/2021; RESOLVE: Art. 1º Prorrogar 
até 31/03/2022, a Portaria nº 1179/2020, a partir 
de 1º de janeiro de 2022. Art. 2º Esta portaria será 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022. 
Florianópolis, 24 de janeiro de 2022. RONALDO 
BRITO FREIRE - Secretário Municipal de 
Administração 

PORTARIA Nº 02232/2021 A DIRETORIA DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, usando da 
competência e atribuições que lhe são conferidas 
pelo ato da portaria n° 204 de 19 de fevereiro de 
2021 e o que consta no termo de Inspeção de 
Saúde expedido pela Gerência de Perícia Médica, 
parte integrante conforme o artigo 46 da Lei 
Complementar 063/2003 RESOLVE: Art. 1º-
CONCEDER A REDUÇÃO DA JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO para até 20 (vinte) horas semanais, a 
servidora JAQUELINE DOS SANTOS, matricula nº 
17952-3, ocupante do cargo de PROFESSOR IV, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 
por um período de 01 (um) ano, a partir de 17 de 
março de 2022. Rafael de Lima – Diretor do 
Sistema de Gestão de Pessoas. 

COMUNICADO - Devido à suspensão do prazo de 
validade do Concurso Público, em atendimento à 
determinação da Lei Complementar n° 173,  de 27 
de maio de 2020, que estabelece o Programa 
Federativo de Enfrentamento do Coronavírus SARS-
CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar 
n°101, de 04 de maio de 2000, e dá outras 
providências, a Secretaria Municipal de 
Administração, da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, torna 
pública a retomada da vigência dos Editais de 
Concurso relacionados, abaixo, e divulga os prazos 
de validade que passam a vigorar:  

EDITAL VALIDADE 

006/2016 12/04/2022 

012/2016 03/10/2022 

002/2019 13/11/2023 

003/2019 13/11/2023 

009/2019 13/11/2023 

E, para que ninguém alegue desconhecimento é 
publicado o presente comunicado. 
Florianópolis/SC, 17 de Janeiro de 2022. RONALDO 
BRITO FREIRE - Secretário Municipal da 
Administração. 

COMUNICADO - Devido à suspensão do prazo de 
validade do Concurso Público, em atendimento à 
determinação da Lei Complementar n° 173,  de 27 
de maio de 2020, que estabelece o Programa 
Federativo de Enfrentamento do Coronavírus SARS-
CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar 
n°101, de 04 de maio de 2000, e dá outras 
providências, a Secretaria Municipal de 
Administração, da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, no uso de suas atribuições, torna 
pública a retomada da vigência do Edital de 
Concurso conforme, abaixo, e divulga o prazo de 
validade que passa a vigorar:  

EDITAL VALIDADE 

001/2016 23/02/2022 

E, para que ninguém alegue desconhecimento é 
publicado o presente comunicado. 
Florianópolis/SC, 17 de Janeiro de 2022. RONALDO 
BRITO FREIRE - Secretário Municipal da 
Administração 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 
992/SMA/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA COMÉRCIO DE 
AUTO PEÇAS BADU EIRELI – EPP: OBJETO: O 
presente Termo de Retificação tem por objeto 
retificar o Contrato original. CLÁUSULA SEGUNDA – 
DA RETIFICAÇÃO: O Contrato original fica retificada 
nos seguintes termos: ONDE SE LÊ:“CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO PREÇO; O valor total do presente 
Contrato é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO ; 3.1. O pagamento do presente 
Contrato será efetivado de acordo com a proposta 
de preços apresentada pela CONTRATADA, 
observado o que consta no edital e seus anexos, 
inclusive quanto à forma e condições de 
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pagamento. 3.2. O pagamento será: 3.2.1. 
Efetivado mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da 
CONTRATANTE, da qual deverá constar o número 
deste Contrato, acompanhado do respectivo 
aceite. 3.2.2. O atraso na entrega da nota 
fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de 
pagamento na mesma quantidade de dias, não 
incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores 
a título de juros, multa ou correção monetária. 3.3. 
Os Pagamentos à CONTRATADA serão realizados 
nos dias 22 e 25 de cada mês, observando o que 
segue: 3.3.1. No caso das datas descritas recaírem 
em feriado, final de semana ou que não seja 
possível o expediente público, será efetivada a 
ação descrita no próximo dia útil. 3.3.2. Os 
pagamentos serão efetuados mediante a 
apresentação de documentos financeiros que 
deverão ser entregues na Secretaria responsável 
pelo contrato, a qual encaminhará à Diretoria 
Financeira da SMF, dentro das condições exigidas 
pela legislação vigente, até o dia 22 de cada mês, e 
serão pagas no dia 22 do mês subsequente; e os 
documentos financeiros que forem entregues na 
Diretoria Financeira da SMF, dentro das condições 
exigidas pela legislação vigente até o dia 25, serão 
pagos no dia 25 do mês subsequente. Parágrafo 
Único. A efetuação dos pagamentos obedecerá a 
Instrução Normativa nº. 1/SMFPO/GAB/2017. 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
E ALTERAÇÃO; 2.1. A CONTRATADA se compromete 
a executar o serviço e fornecer as peças pelo preço 
registrado neste Contrato, durante o prazo de sua 
vigência.  2.1.1. O prazo de vigência do presente 
Contrato será até 31 de dezembro de 2022, 
contado a partir da assinatura do respectivo 
Contrato. (...)” ; LEIA-SE: “1.3. DO PREÇO: 1.3.1. O 
valor total do presente Contrato é de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais).  1.4. DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1.4.1. O pagamento 
do presente Contrato será efetivado de acordo 
com a proposta de preços apresentada pela 
CONTRATADA, observado o que consta no edital e 
seus anexos, inclusive quanto à forma e condições 
de pagamento. 1.4.2. O pagamento será: 1.4.2.1. 
Efetivado mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da 
CONTRATANTE, da qual deverá constar o número 
deste Contrato, acompanhado do respectivo 
aceite. 1.4.2.3. O atraso na entrega da nota 
fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de 
pagamento na mesma quantidade de dias, não 
incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores 
a título de juros, multa ou correção monetária. 
1.4.3. Os Pagamentos à CONTRATADA serão 
realizados nos dias 22 e 25 de cada mês, 
observando o que segue: 1.4.3.1. No caso das datas 

descritas recaírem em feriado, final de semana ou 
que não seja possível o expediente público, será 
efetivada a ação descrita no próximo dia útil. 
1.4.3.2. Os pagamentos serão efetuados mediante 
a apresentação de documentos financeiros que 
deverão ser entregues na Secretaria responsável 
pelo contrato, a qual encaminhará à Diretoria 
Financeira da SMF, dentro das condições exigidas 
pela legislação vigente, até o dia 22 de cada mês, e 
serão pagas no dia 22 do mês subsequente; e os 
documentos financeiros que forem entregues na 
Diretoria Financeira da SMF, dentro das condições 
exigidas pela legislação vigente até o dia 25, serão 
pagos no dia 25 do mês subsequente. 1.4.4. 
Parágrafo Único. A efetuação dos pagamentos 
obedecerá a Instrução Normativa nº. 
1/SMFPO/GAB/2017. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ALTERAÇÃO; 2.1. A 
CONTRATADA se compromete a executar o serviço 
e fornecer as peças pelo preço registrado neste 
Contrato, durante o prazo de sua vigência. 2.1.1. O 
prazo de vigência do presente Contrato será de 06 
(seis) meses, contado a partir da assinatura do 
respectivo Contrato, ou até que se conclua o novo 
Processo Licitatório. (...)”; Número e Modalidade 
da Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 431/SMA/DSLC/2020; Data de 
assinatura: 21/01/2022; Nome das partes que 
assinaram: Pela Secretaria Municipal de 
Administração, o Sr. Ronaldo Brito Freire e pela 
empresa, o Sr. Tiago Rafael Wiggers Duarte. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

PREGÃO ELETRÔNICO PARAREGISTRO DE PREÇOS 
Nº 589/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de 
recargas de Oxigênio Gasoso Medicinal, destinados 
à utilização nas Viaturas de Auto Socorro de 
Urgência dos quartéis do 1º Batalhão de Bombeiro 
Militar de Florianópolis/SC (1º BBM). Dia 10 de 
fevereiro de 2022, às 16h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/SMA/DSLC/2021 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de exames toxicológicos para os 
Bombeiros Militares condutores de veículos de 
emergência e Guarda-vidas Civis de Florianópolis. 
Dia 10 de fevereiro de 2022, às 15h. Endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 20/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 20, da Lei Complementar nº 
348/2009, e: Considerando a 
PORTARIA/SS/GAB/Nº 280/2009, publicada no 
Diário Oficial do Município de 21 de dezembro de 
2009, que autoriza servidores a guiarem veículos 
desta Secretaria Municipal de Saúde; Considerando 
as amplas áreas de abrangência dos Centros de 
Saúde e Distritos Sanitários de Saúde;  
Considerando o aumento da demanda pelos 
serviços de campo prestados pela Rede Municipal 
de Saúde;  Considerando a Lei nº 9.327/1996, que 
alterou a Lei nº 1.081/1950, e dispõe sobre a 
condução de veículo oficial no âmbito dos órgãos 
públicos federais, e na ausência de dispositivo 
similar no Município de Florianópolis pode ser 
utilizada por analogia, RESOLVE: Art. 1º. 
AUTORIZAR o seguinte servidor a conduzir veículos 
desta Secretaria Municipal de Saúde: I – MAIQUEL 
ROVERSO MUSSO, RG 70425270, CNH nº 
02300971083; Art. 2º. A responsabilidade 
administrativa, civil e penal, em casos de colisões, 
lesões corporais ou mesmo óbitos decorrentes do 
objetivo desta portaria, qual seja, autorizar a 
condução dos automóveis desta Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme termo de 
responsabilidade previamente firmado (em anexo) 
ficará a cargo dos servidores supracitados.  Art. 3º. 
O presente instrumento complementa as 
autorizações insculpidas na PORTARIA/SS/GAB/Nº 
280/2009. Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na 
data da sua publicação. Florianópolis, 20 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. ANEXO – I REQUERIMENTO 
PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR 
VEÍCULO OFICIAL MUNICIPAL Ilustríssimo Senhor 
Secretário de Saúde, Eu, MAIQUEL ROVERSO 
MUSSO, lotado na Vigilância Sanitária (VISA) 
Vigilância em Saúde Ambiental e Promoção da 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis, portador do RG 70425270 SESP-PR, 
CPF n° 023.267.469-88, devidamente habilitado 
pela CNH sob nº 02300971083, categoria AD, com 
validade até 01/12/2025, vem respeitosamente à 
presença de Vossa Senhoria, REQUERER concessão 
de autorização para dirigir veículo oficial municipal, 
fora  da Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis. DECLARO estar ciente das 
incumbências e responsabilidades decorrentes da 
condução de veículo oficial municipal, conforme 
segue: Verificar, antes da partida, se o veículo está 

em condições de trafegar em via pública, contendo 
os itens de segurança exigidos; preencher 
devidamente a ficha de controle de tráfego, que é 
objeto de verificação; conduzir o veículo com zelo, 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 
trânsito, observando as normas de trânsito 
vigentes; Assumir as multas decorrentes de 
infração de trânsito a que deu causa; comunicar, 
imediatamente, toda e qualquer ocorrência 
anormal de ordem mecânica, elétrica ou acidental, 
que porventura aconteça com o veículo oficial em 
uso; Não dar carona a pessoas estranhas às 
atividades laborais; Não desviar do curso e/ou 
finalidade do deslocamento da Secretaria. 
DECLARO, ainda, estar ciente que, caso ocorra 
dano de ordem mecânica, por imperícia e 
negligência, haverá apuração de ocorrência, que 
poderá importar em indenização/ressarcimento de 
dano causado aos cofres públicos. Nestes Termos. 
Pede deferimento. Florianópolis, 20 de janeiro de 
2022. A Secretaria de Saúde AUTORIZA o servidor 
requerente a dirigir veículo oficial municipal tipo 
passeio. Florianópolis, 20 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

  PORTARIA Nº 21/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR as servidores KATIUSCIA GRAZIELA 
PEREIRA, matrícula nº 29.614-7, e SARA VOLPATO 
GOMINHO, matrícula n° 30.575-8 para exercerem 
as funções de fiscal, do Contrato nº 960/FMS/2021 
firmado com a Sra. NORMA MUSSI, representada 
por procuração pelo Sr. HENRIQUE STEFAN 
JUNIOR, decorrente do termo de Dispensa de 
Licitação nº 611/SMA/DSLC/2021, cujo objeto é a 
locação do imóvel comercial situado à rua Santos 
Dumont, 124, Bairro Centro, Florianópolis, para 
instalação do Centro de Atenção Psicossocial 
Infanto Juvenil (CAPSi). Art. 2º Esta portaria entra 
em vigor na data da sua publicação. Florianópolis, 
24 de janeiro de 2022. Luciano Formighieri 
Secretário Adjunto Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 22/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
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pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR a servidora ANA CRISTINA VIDOR, 
matrícula nº 19600-2, para exercer as funções de 
fiscal das Atas de Registro de Preços vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
390/SMA/DSLC/2021, para a contratação de 
prestadores de serviço de saúde. Art. 2º Esta 
portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 24 de janeiro de 2022. Luciano 
Formighieri Secretário Adjunto Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 23/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 9º da Lei Complementar nº 
596/2017, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
NOMEAR MARCOS PATERNOSTER, matrícula nº 
31934-1, para exercer as funções de fiscal do 
Contrato nº 992/SMA/2021, firmado com 
COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU – EIRELI - EPP, 
oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 
1074/SMA/DSLC/2020, decorrente do Processo de 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
431/SMA/DSLC/2020, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada nos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 24 de janeiro de 2022. 
Luciano Formighieri Secretário Adjunto Municipal 
de Saúde 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000105/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LUIZA 
MARTINS W PONTES MARGARIDA,  matrícula Nº 
59395-8, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 20 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000106/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora SANDRA 
DE FREITAS DA SILVA,  matrícula Nº 59279-0, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 20 de janeiro de 2022. 

Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000107/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora CARINA 
FAGION BLAMBILA VIANA,  matrícula Nº 59459-8, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 20 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000108/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
SAMANTA CARDOSO DO NASCIMENTO,  matrícula 
Nº 59480-6, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 20 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000109/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora RAQUEL 
GUESSER,  matrícula Nº 59323-0, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

 PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000110/2022- O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
THAMYRIS PRATES BORGES,  matrícula Nº 59291-
9, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000111/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor JOSE 
AUGUSTO DA SILVA,  matrícula Nº 59291-9, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
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Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000112/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora MARCIA 
FREITAS GOMES LOPES,  matrícula Nº 59294-3, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000113/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
CIRAJANE CRISTINA CAMPOS,  matrícula Nº 59316-
8, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000114/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor ELIEZER 
DOS SANTOS BOMFIM,  matrícula Nº 59359-1, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000116/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor VINICIOS 
TASSO,  matrícula Nº 59367-2, ocupante do cargo 
de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000117/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora DANIELA 
PIRES FELIX,  matrícula Nº 59290-0, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 

Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000118/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora CAMILA 
DE ANDRADES MAYER,  matrícula Nº 59343-5, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000119/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
RAFAELA DE OLIVEIRA UCHOA,  matrícula Nº 
59286-2, ocupante do cargo de ENFERMEIRO , no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000120/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
GISLAINE ANDRADE DO NASCIMENTO,  matrícula 
Nº 59334-6, ocupante do cargo de ENFERMEIRO , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000121/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora DANIELI 
MARILIA TEIXEIRA,  matrícula Nº 59368-0, 
ocupante do cargo de ENFERMEIRO , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000122/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
GRAZIELA MADALOSSO BALDIN,  matrícula Nº 
59305-2, ocupante do cargo de ENFERMEIRO , no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3119 Florianópolis/SC, terça-feira, 25 de janeiro de 2022 pg. 12 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-30– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062 
Gerência de Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 12 
 

Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000123/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora TAMARY 
CARLA LEMES PONCIANO,  matrícula Nº 59345-1, 
ocupante do cargo de ENFERMEIRO , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000125/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
LIZANDRA CHANE,  matrícula Nº 59351-6, 
ocupante do cargo de ENFERMEIRO , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000126/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
EDUARDA TATIANA MARTINS,  matrícula Nº 
59402-4, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000127/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA,  matrícula Nº 
59406-7, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000128/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora CINTIA 
SOARES,  matrícula Nº 59435-0, ocupante do cargo 
de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000129/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ANA 
CAROLINA SILVA,  matrícula Nº 59458-0, ocupante 
do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000130/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora DEISE 
MARIGLEI DA SILVA,  matrícula Nº 59335-4, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000131/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora KELY 
REGINA WALTRICH NUNES LOPES,  matrícula Nº 
59361-3, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000132/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor BRUNO 
WAGNER NUNES BLANCO,  matrícula Nº 59416-4, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000133/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora debora 
silva viegas,  matrícula Nº 59383-4, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 
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PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000134/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ana 
caroline soares,  matrícula Nº 59446-6, ocupante 
do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000135/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora guilian 
santos vieira,  matrícula Nº 59481-4, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000136/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor emerson 
hans,  matrícula Nº 59502-0, ocupante do cargo de 
TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000137/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor vanessa 
carvalho,  matrícula Nº 59393-1, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000138/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora PAULA 
GUTERRES KERSTEN,  matrícula Nº 59387-7, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM , 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000139/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 

de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora CINTIA 
DANTAS MARQUES TAVARES,  matrícula Nº 
59453-9, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM , no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000141/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ISABEL 
CRISTINA SABOIA STURBELLE,  matrícula Nº 59475-
0, ocupante do cargo de ENFERMEIRO , no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000142/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora FLAVIA 
DIORGENS LACERDA DE SOUZA,  matrícula Nº 
59355-9, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000143/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ALINE 
TOALDO,  matrícula Nº 59350-8, ocupante do 
cargo de ENFERMEIRO, no Programa de Saúde da 
Família, a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 21 
de janeiro de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – 
Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000144/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora MICHELI 
LUZIA SCHITTLER,  matrícula Nº 59319-2, ocupante 
do cargo de ENFERMEIRO, no Programa de Saúde 
da Família, a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 
21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva 
– Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000145/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
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Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LUANE 
alves do nascimento,  matrícula Nº 59346-0, 
ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000146/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor DIEGO 
FERNANDES LEAL,  matrícula Nº 59427-0, ocupante 
do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000147/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
SOLANGE AMARA DOS SANTOS,  matrícula Nº 
59401-6, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000148/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora SILVANA 
MARIA DOS SANTOS,  matrícula Nº 59529-2, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
20/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000149/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
MANUELA MELLO DORNELES,  matrícula Nº 59437-
7, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000150/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 

Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora beatriz 
marcal de oliveira,  matrícula Nº 59362-1, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000151/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor ANDRE 
LUIS RODRIGUES DOS SANTOS,  matrícula Nº 
59448-2, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000152/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora MONICA 
CORREA CANDEMIL,  matrícula Nº 59311-7, 
ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000153/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor diego 
fernandes leal,  matrícula Nº 59427-0, ocupante do 
cargo de ENFERMEIRO, no Programa de Saúde da 
Família, a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 
de janeiro de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – 
Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000154/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora karen 
almeida de assis de oliveira,  matrícula Nº 59354-
0, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000155/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
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52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor franciele 
correa,  matrícula Nº 59303-6, ocupante do cargo 
de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000156/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora cristiane 
de oliveira salazar,  matrícula Nº 59338-9, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000157/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LUANA 
ALVES DO NASCIMENTO,  matrícula Nº 59346-0, 
ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000158/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ANA 
CAROLINA KIRCH,  matrícula Nº 59379-6, ocupante 
do cargo de ENFERMEIRO, no Programa de Saúde 
da Família, a partir de 17/01/2022. Florianópolis, 
21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva 
– Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000159/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora MARINA 
DAMASIO AZEVEDO DUTRA,  matrícula Nº 59260-
9, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000160/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
MARCELA ESTEVES PETERSEN,  matrícula Nº 

59283-8, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000161/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ANA 
PAULA HOCH BERTA TEDESCO,  matrícula Nº 
59314-1, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
17/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000162/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LUIZA 
BLATMANN,  matrícula Nº 59356-7, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000163/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora BRUNA 
MARLETE DOS SANTOS,  matrícula Nº 59443-1, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000165/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora RAQUEL 
MUNIZ NASCIMENTO RODRIGUEZ,  matrícula Nº 
59404-0, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000166/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor JAIR zuchi 
junior,  matrícula Nº 59424-5, ocupante do cargo 
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de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000167/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora leticia 
reif silva,  matrícula Nº 59423-7, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000168/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora barbara 
luisa correa flores,  matrícula Nº 59439-3, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000169/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora elizete 
eli frutuoso,  matrícula Nº 59444-0, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000170/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora luiza 
blatmann,  matrícula Nº 59356-7, ocupante do 
cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa 
de Saúde da Família, a partir de 17/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000171/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor felipe 
rodrigues da silva,  matrícula Nº 59428-8, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 

Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000172/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora BRENDA 
ALVES,  matrícula Nº 59410-5, ocupante do cargo 
de TECNICO DE ENFERMAGEM, no Programa de 
Saúde da Família, a partir de 18/01/2022. 
Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. Carlos Alberto 
Justo da Silva – Secretário Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000173/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA,  matrícula Nº 
59430-0, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000174/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora MIRIAN 
DANIELI P DO AMARAL ANDORENA,  matrícula Nº 
59421-0, ocupante do cargo de TECNICO DE 
ENFERMAGEM, no Programa de Saúde da Família, 
a partir de 18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro 
de 2022. Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000175/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
SABRINA VIRTUOSO,  matrícula Nº 59411-3, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000176/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora MICHELE 
DE JESUS CRUZ,  matrícula Nº 59396-6, ocupante 
do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, no 
Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
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Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000177/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR o servidor WAGNER 
MUNIZ CAMARGO,  matrícula Nº 59464-4, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA/SS/GAB/PSF/Nº 000178/2022 - O 
Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições e, 
de acordo com o que dispõe a Lei nº 5344/98, o 
Decreto nº 441/98 e a Portaria SMS/GAB/Nº 
52/2013. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 
jaqueline de souza,  matrícula Nº 59491-1, 
ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
no Programa de Saúde da Família, a partir de 
18/01/2022. Florianópolis, 21 de janeiro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva – Secretário Municipal 
de Saúde. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
RP Nº 620/SMA/DSLC/2021 - O Pregoeiro, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de 
Pregão Eletrônico nº 620/SMA/DSLC/2021, que 
tem por objeto a “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de dados 
móveis com franquia mensal de 20GB com 
fornecimento em chip GSM, (totalizando 36.000 
(trinta e seis mil) pacotes/usuários),  para atender 
a Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC”, sofreu retificação. O novo limite 
para cadastro de propostas será às 17h30min do 
dia 07/02/2022. A sessão ocorrerá no mesmo dia, 
após o termino do prazo de inserção de propostas. 
O novo edital se encontra disponível no endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br O Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 663/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Contratação de 
empresa para confecção de 50.000 (cinquenta mil) 
agendas escolares permanentes para a Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis/SC. Dia 07 
de fevereiro de 2022, às 15h30min. Endereço 
eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 668/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento de materiais didáticos 
(canetas, cadernos, cola, transferidor, etc), 
pedagógicos/expediente para atender as unidades 
educativas da Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis/SC. Dia 07 de fevereiro de 2022, às 
13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
011/SMA/SUPLC/2022 - OBJETO: Locação do 
imóvel situado na Rua Waldomiro Monguilhot, 
nº05, Centro, Florianópolis/SC, registrado no 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Florianópolis, matrícula 90.693, 
inscrito no cadastro imobiliário da PMF sob o nº 
52.28.059.0535.001.491, para atendimento 
provisório dos alunos matriculados no Neim Cristo 
Redentor durante as obras de reforma e ampliação 
do prédio próprio do município.CONTRATADO: 
Cleusa Eli Barbosa Martins, neste ato 
representando pela corretora de imóveis Andrade 
e Souza Imóveis Ltda., CNPJ n. 10.693.209/0001-
31. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato 
terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado 
conforme legislação vigente. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: R$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos 
reais).FUNDAMENTO LEGAL: Art 24, X da Lei  
8.666/93. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

PORTARIA Nº 1/SMI/2022 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições, R E S O L V E:Art. 1º -- Designar o 
Engenheiro Carlos Alberto Simoni Ferrari – 
matrícula nº 53666-0 e o Engenheiro Marco 
Antônio Medeiros Junior – matrícula nº 47467-2, 
para acompanhamento e fiscalização da prestação 
de serviços de consultoria para execução de 
serviços técnicos especializados de projeto 
executivo de engenharia e licenciamento ambiental 
da Beira Mar Continental no segmento entre a 
Ponte Hercílio Luz e o Rio Büchler, conforme 
contrato nº 993/SMI/2021, Pregão Presencial, nº 
463/SMA/DSLC/2021, firmado com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura de Florianópolis.  Art. 
2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 24 de janeiro de 2022. 
VALTER JOSÉ GALLINA - Secretário Municipal de 
Infraestrutura. 
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RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 576/SMA/DSLC/2021 - O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público aos interessados que 
restaram HABILITADAS as empresas: AMVT 
Construções Ltda e Propav Projetos e Construções 
Ltda. Da mesma forma restou INABILITADA a 
empresa Leandro C. de Andrade Escavações por 
desatendimento ao subitem 13.7 do edital ao não 
apresentar o índice de solvência geral previsto. 
Abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
preceitua o art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº 
8.666/93, para apresentação de recurso 
administrativo.   A Comissão.  

RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 
PREÇOS    Nº 610/SMA/DSLC/2021 - O Município 
de Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia, torna público aos interessados que 
restaram HABILITADAS as empresas: Construtora 
Neves & Goulart Ltda – ME e Casa do Inox 
Comércio e Serviços Ltda. Da mesma forma restou 
INABILITADA a empresa Delta Manutenções 
Industriais desatendeu ao subitem 15.6 do edital 
ao não apresentar Declaração de indicação do 
responsável técnico pela obra. Abre-se prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme preceitua o art. 109, 
inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, para 
apresentação de recurso administrativo. A 
Comissão 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 002/SEMAS/2022 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis e 
pelos Decretos Municipais 19.258/2018 e 
21.966/2020, RESOLVE: Art. 1º Designar a 
servidora Camila Daiana Ferreira da Silva, matrícula 
nº 58.811-3, para a função de Gestora das 
parcerias firmadas através dos Termos de 
Colaboração 266/PMF/SEMAS/FMAS/2021, 
267/PMF/SEMAS/FMAS/2021,268/PMF/SEMAS/F
MAS/2021, 269/PMF/SEMAS/FMAS/2021, 
270/PMF/SEMAS/FMAS/2021, os quais tem por 
objeto execução do Serviço de Habilitação e 
Reabilitação para Pessoas com Deficiência, o qual 
integra a Proteção Social Especial de Média 
Complexidade do SUAS. Art. 2º Ao Gestor 
competem as atribuições previstas pela Lei Federal 
13.019/2020 e Decreto Municipal 21.966/2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro 
de 2022. Florianópolis, 14 de janeiro de 2022. 
Maria Cláudia Goulart da Silva, Secretária 
Municipal de Assistência Social. 

PORTARIA Nº 003/SEMAS/2022 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis e 
pelos Decretos Municipais 19.258/2018 e 
21.966/2020, RESOLVE: Art. 1º Designar a 
servidora Camila Daiana Ferreira da Silva, matrícula 
nº 58.811-3, para a função de Gestora da parceria 
firmada através do Termo de Colaboração 
281/PMF/SEMAS/FMAS/2021, o qual tem por 
objeto a execução do Serviço de Acolhimento 
Institucional para Pessoas com Deficiência, o qual 
integra a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade do SUAS. Art. 2º Ao Gestor 
competem as atribuições previstas pela Lei Federal 
13.019/2020 e Decreto Municipal 21.966/2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro 
de 2022. Florianópolis, 14 de janeiro de 2022. 
Maria Cláudia Goulart da Silva, Secretária 
Municipal de Assistência Social. 

PORTARIA Nº 004/SEMAS/2022 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis e 
pelos Decretos Municipais 19.258/2018 e 
21.966/2020, RESOLVE: Art. 1º Designar a 
servidora Camila Daiana Ferreira da Silva, matrícula 
nº 58.811-3, para a função de Gestora das 
parcerias firmadas através dos Termos de 
Colaboração 278/PMF/SEMAS/2021, 
279/PMF/SEMAS/2021 e 280/PMF/SEMAS/2021, 
os quais tem por objeto execução do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Idosos (as), o qual 
integra a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade do SUAS. Art. 2º Ao Gestor 
competem as atribuições previstas pela Lei Federal 
13.019/2020 e Decreto Municipal 21.966/2020. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro 
de 2022. Florianópolis, 14 de janeiro de 2022. 
Maria Cláudia Goulart da Silva, Secretária 
Municipal de Assistência Social 

PORTARIA Nº 005/SEMAS/2022 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Florianópolis e 
pelos Decretos Municipais 19.258/2018 e 
21.966/2020, RESOLVE: Art. 1º Designar a 
servidora Camila Daiana Ferreira da Silva, matrícula 
nº 58.811-3, para a função de Gestora das 
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parcerias firmadas através dos Termos de 
Colaboração 271/PMF/SEMAS/FMAS/2021, 
272/PMF/SEMAS/FMAS/2021,273/PMF/SEMAS/F
MAS/2021, 274/PMF/SEMAS/FMAS/2021, 
275/PMF/SEMAS/FMAS/2021,276/PMF/SEMAS/F
MAS/2021, 277/PMF/SEMAS/FMAS/2021, os quais 
tem por objeto a execução do Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes, o qual integra a Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade do SUAS. Art. 2º Ao 
Gestor competem as atribuições previstas pela Lei 
Federal 13.019/2020 e Decreto Municipal 
21.966/2020. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
à 01 de janeiro de 2022. Florianópolis, 14 de 
janeiro de 2022. Maria Cláudia Goulart da Silva, 
Secretária Municipal de Assistência Social. 

PORTARIA Nº 007/SEMAS/2022 - PORTARIA Nº 
001/SEMAS/2022 - A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto nº 19.258/2018, de 31 de 
dezembro, RESOLVE e Considerando o Decreto n.º 
13.539/2014, publicado no Diário Oficial do 
Município em 23 de setembro de 2014, que dispõe 
sobre a permissão para servidores públicos, 
efetivos ou comissionados, dirigirem veículos 
oficiais da administração municipal direta e 
indireta, RESOLVE: Art. 1º. Tornar sem efeito a 
portaria 048/SEMAS/2021; Art. 2º. AUTORIZAR o 
servidor Jerferson Rodrigo de Souza, matrícula n.º 
56541-5, portador da CNH nº 03xxx1xxx11, 
ocupante do cargo de Gerente do Sistema Apoio 
Administrativo e Financeiro, a conduzir o veículo 
veículos oficiais da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Art. 3º. A responsabilidade 
administrativa, civil e penal, em casos de colisões, 
lesões corporais ou mesmo óbitos decorrentes do 
objetivo desta portaria, qual seja, autorizar a 
condução do referido veículo desta Secretaria 
Municipal de Assistência Social, conforme termo de 
responsabilidade previamente firmado (em anexo) 
ficará a cargo do servidor supracitado. Art. 4º. Esta 
portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 24 de janeiro de 2022. Maria Cláudia 
Goulart da Silva - Secretária Municipal de 
Assistência Social. ANEXO – I REQUERIMENTO 
PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL MUNICIPAL – Eu, 
Jerferson Rodrigo de Souza, matrícula n.º 56541-5, 
ocupante do cargo de Gerente do Sistema Apoio 
Administrativo e Financeiro, portador do RG nº 
50xxx16, do CPF nº 054.xxx.xxx-40 e devidamente 
habilitado pela CNH nº 03xxx1xxx11, categoria AB, 
com validade até 01/08/2022, vem 
respeitosamente à presença da Ilustríssima 
Senhora Secretária de Assistência Social, Maria 

cláudia Goulart da Silva, REQUERER concessão de 
autorização para dirigir o veículos oficiais  da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 
DECLARO estar ciente das incumbências e 
responsabilidades decorrentes da condução de 
veículo oficial municipal, conforme segue: Verificar, 
antes da partida, se o veículo está em condições de 
trafegar em via pública, contendo os itens de 
segurança exigidos; Preencher devidamente a ficha 
de controle de tráfego, que é objeto de verificação; 
Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito, observando 
as normas de trânsito vigentes; Assumir as multas 
decorrentes de infração de trânsito a que deu 
causa; Comunicar, imediatamente, toda e qualquer 
ocorrência anormal de ordem mecânica, elétrica 
ou acidental, que porventura aconteça com o 
veículo oficial em uso; Não dar carona a pessoas 
estranhas às atividades laborais; Não desviar do 
curso e/ou finalidade do deslocamento da 
Secretaria. DECLARO, ainda, estar ciente que, caso 
ocorra dano de ordem mecânica, por imperícia e 
negligência, haverá apuração de ocorrência, que 
poderá importar em indenização/ressarcimento de 
dano causado aos cofres públicos. Nestes Termos. 
Pede deferimento. Florianópolis, 24 de janeiro de 
2022. A Secretária de Assistência Social AUTORIZA 
o servidor requerente a dirigir veículo oficial 
municipal tipo passeio. Florianópolis, 24 de janeiro 
de 2022. 

PORTARIA Nº 008/SEMAS/2022 - A SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das 
atribuições conferidas pelo Decreto nº 
19.258/2018, de 31 de dezembro, RESOLVE: Art. 1º 
Tornar sem efeito a Portaria 006/SEMAS/2019, 
que autoriza o servidor Célio Bento da Silveira, 
matrícula n.º 6811-0 a conduzir veículos Oficiais da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Art. 
2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 19 de janeiro de 2022. 
Maria Cláudia Goulart da Silva - Secretária 
Municipal de Assistência Social. 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/SEMAS/2022 (Restaurante Popular) - O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
(PMF/SEMAS), no uso de suas atribuições, torna 
público EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/SEMAS/2022, objetivando a seleção pública de 
Organização da Sociedade Civil (OSC), interessada 
em, através da celebração de parceria, implantar e 
executar, na esfera territorial do Município de 
Florianópolis, serviço de fornecimento de refeições 
balanceadas e nutritivas com custo acessível, além 
de  oportunizar espaço de qualificação, capacitação 
e reinserção profissional, por meio de 
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equipamento denominado Restaurante Popular de 
Florianópolis, de forma compartilhada, 
complementar e integrada aos serviços 
socioassistenciais próprios da gestão pública 
municipal, a ser executado pelo período inicial de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado à critério 
da Secretaria Municipal de Assistência Social desde 
que o período total de execução não exceda 5 
(cinco) anos, obrigando-se à fiel observância das 
disposições contidas na Lei Federal n. 13.019/2014 
e Decreto Municipal 21.966/2020, que 
regulamentam 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. Os recursos 
destinados à implantação e execução do Serviço 
objeto deste Edital pelo período inicialmente 
pactuado, que equivalem à até R$ 6.022.000,00 
(seis milhões e vinte e dois mil reais), correrão à 
Conta do Orçamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO ATIVIDADE: 2029, 
ELEMENTOS DE DESPESA: 
3.3.50.42.00.00.00.00.0080 e 
3.3.50.43.00.00.00.00.0080. O período de 
inscrição/envio das propostas será de 26 de janeiro 
de 2022 à 24 de fevereiro de 2022, através do 
endereço eletrônico 
https://investidor.bussolasocial.com.br/assistencia
socialfloripa/editais/rp_2022.  Florianópolis, 25 de 
janeiro de 2022. Maria Cláudia Goulart da Silva - 
Secretária Municipal de Assistência Social. 
(CONSULTAR EDITAL NA ÍNTEGRA NO FINAL 
DESTA EDIÇÃO). 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃON° 
019/SMA/SUPLC/2022 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para o 
acolhimento/internação da Sra. M.R.P.da S.V., em 
atenção à decisão judicial proferida nos autos do 
processo 
nº506570629.2020.8.24.0023/SC.Contratado:JG 
Assistência Psicossocial Ltda. CNPJ nº 
33.226.919/0001-57.Vigência do Contrato: até 180 
( cento e oitenta ) dias.Valor mensal do contrato: 
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos 
reais).Fundamento legal: Art.24, inciso IV da Lei  nº 
8.666/93. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃON° 
018/SMA/SUPLC/2022 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para o 
acolhimento/internação da Sra. I.S. ,em atenção à 
decisão judicial proferida nos autos do processo nº 
0901437-80.2016.8.24.0023.Contratado:JG 
Assistência Psicossocial Ltda. CNPJ nº 
33.226.919/0001-57.Vigência do Contrato: até 180 
(cento e oitenta) dias. Valor mensal do contrato: 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

Fundamento legal: Art.24, inciso IV da Lei  nº 
8.666/93. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃON° 
017/SMA/SUPLC/2022 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para o 
acolhimento/internação da Sra. A.S.M., em 
atenção à decisão judicial proferida nos autos do 
processo nº 5041287-08.2021.8.24.0023/SC. 
Contratado: JG Assistência Psicossocial Ltda, CNPJ 
nº 33.226.919/0001-57. Vigência do Contrato: até 
180 (cento e oitenta) dias. Valor mensal do 
contrato: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais). Fundamento legal: Art.24, inciso IV da Lei  
nº 8.666/93. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
016/SMA/SUPLC/2022 - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para o 
acolhimento/internação da Sra. D.C. L., em atenção 
à decisão judicial proferida nos autos do processo 
nº 0900213-44.2015.8.24.0023/SC. Contratado: JG 
Assistência Psicossocial Ltda, CNPJ nº 
33.226.919/0001-57.Vigência do Contrato: até 180 
(cento e oitenta) dias.Valor mensal do contrato: 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 
Fundamento legal: Art.24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, sita à Rua Felipe 
Schmidt nº 1320, de acordo com o que dispõe a Lei 
Complementar nº 060/2000, notifica as pessoas 
físicas ou jurídicas abaixo relacionadas, a tomarem 
conhecimento das COMUNICADOS, contra elas 
expedidas, referente a legalização de seus imóveis 
pela lei 607/2017, no prazo de 90 (noventa) dias, 
podendo ainda apresentar defesa administrativa 
no prazo de até 10 (dez) dias, ambos os prazos 
contados da data da publicação deste edital, junto 
ao protocolo do Pró Cidadão, Rua João Pinto, n. 
156, Centro. Nome e Número da Comunicação:  
MARIA EROTILDE CAMPOS DA CUNHA 069246; 
ANDREI JOSE STEINBACH 069564; ADAM GIROTTO 
069522; THIVI ADM DE BENS LTDA 069515; 
JULIANA REGINA CORDEIRO 069660; SADI 
RODRIGUES DA SILVEIRA E OUTROS 069309; 
ANTONINHO GONÇALVES 069605; HENRIQUE 
MORENO MOTA 069601; ANTONIO CARLOS 
SILVEIRA 069668; NADIA REJANE CHAGAS 
MARQUES 069100; HUSSEIN SALEH BDEIR 069761;  
LARISSA LIZZIE DA SILVA  LANZARINI 069651; IRENO 
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DENICOLO 069596; JOÃO MANOEL VIEIRA 069392; 
HIRSO HEVEILIO JACQUES 070060; ESPOLIO DE 
OSNI ERNESTO VIEIRA 070054; ANIBAL PEREZ 
HERNANDO RENA 069227;  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, sita à Rua Felipe 
Schmidt nº 1320, de acordo com o que dispõe a Lei 
Complementar nº 060/2000, notifica as pessoas 
físicas ou jurídicas abaixo relacionadas, a tomarem 
conhecimento das AUTO DE INFRAÇÕES, contra 
elas expedidas, referente a legalização de seus 
imóveis pela lei 607/2017, no prazo de 90 
(noventa) dias, podendo ainda apresentar defesa 
administrativa no prazo de até 10 (dez) dias, ambos 
os prazos contados da data da publicação deste 
edital, junto ao protocolo do Pró Cidadão, Rua João 
Pinto, n. 156, Centro. Nome e Número da 
Comunicação: ANTONINHO GONÇALVES 081556; 
HENRIQUE MORENO MOTA 081554; ANTONIO 
CARLOS SILVEIRA 081274; NADIA REJANE CHAGAS 
MARQUES 081619; HUSSEIN SALEH BDEIR 081775;  
LARISSA LIZZIE DA SILVA  LANZARINI 081883; IRENO 
DENICOLO 081888; JOÃO MANOEL VIEIRA 082165; 
HIRSO HEVEILIO JACQUES 082310; ESPOLIO DE 
OSNI ERNESTO VIEIRA 082303; ANIBAL PEREZ 
HERNANDO RENA 081751; MARIA DOS ANJOS 
VIEIRA 081294; JOSÉ HENRIQUE AGUIAR 081838; 
CANAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 081276; 
CANAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 081275; 
OSMAR SILVEIRA RIBEIRO 082453; OSMAR 
SILVEIRA RIBEIRO 082452; AURI ROGERIO MACEDO 
082174; CARMELA MESSANEIRO 081731; ILSO 
FRIGO 082455; HUYNH VAN BAY 082178; 
MARCELO DOS SANTOS 081891; MARCELO DOS 
SANTOS 081892; CARLOS CORREIA DA SILVA 
082182; ORACIDES MACHADO DE SOUZA NETO 
082163; WOMAR BARCELOS DA SILVA 082177; 
LOURDES CARDOSO GOMES 081332; CAMPOS DE 
ALMEIDA ENGENHARIA 081811; EVANDRO GARLET 
081184; EVANDRO GARLET 081182; EVANDRO 
GARLET 081183; EVANDRO GARLET 081180; 
EVANDRO GARLET 081181; EVANDRO GARLET 
081185; EVANDRO GARLET 081179; JERONIMO 
VENANCIO DAS CHAGAS 081812; DANILO LUIZ 
SCHMITIZ 081337; TARCISO DE SOUZA OLIVEIRA 
081328; LUIZ FERNANDO DE SOUZA GOMES 
081636; CAMEL MANSUR GODINHO 081966; 
ADELAIDE TEREZINHA DE MAGALHAES 081691; 
TEREZINHA EROTILDES DE AGUIAR 081339; DIEGO 
GOMES 081882; DARIO MARTINS DA SILVA 
081685; JALDIR PIRES 081774; ALCIDES RAFAEL 
CERUTTI 081676; CELI DE SOUZA 081667; FABRICIO 
JOÃO CUFO 081771; CELI DE SOUZA 081665;  CELI 
DE SOUZA 081666; MARIO CESAR ALVES DA SILVA 
081844; AIRTON MANOEL GUIMARAES 081660; 

MHM PARCERIAS EMPRESARIAIS 081816; MHM 
PARCERIAS EMPRESARIAIS 081815; ELZA MARIA DE 
SOUZA 081848; ADILSON MARTINS 081693; CARPE 
DIEN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 081669; 
PATRICIA INES LAZZARIN 081494; NADIA MARIA DE 
OLIVEIRA RAMOS 081450; SILVIA ZYLBERMANN PIO 
081617; LEANDRO MARTINS 081327; VALDETE 
NADIR DE OLIVEIRA 082161; NAZARENO FURTADO 
KOCHE 082024; AMANCIO GARCIA 081803; AURI 
MACEDO E CIA LTDA 082173; JOÃO ELPIO DE 
SOUZA FILHO 082301;  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. A Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, através da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, sita à Rua Felipe 
Schmidt nº 1320, de acordo com o que dispõe a Lei 
Complementar nº 060/2000, notifica as pessoas 
físicas ou jurídicas abaixo relacionadas, a tomarem 
conhecimento das COMUNICADOS, contra elas 
expedidas, referente a legalização de seus imóveis 
pela lei 607/2017, no prazo de 90 (noventa) dias, 
podendo ainda apresentar defesa administrativa 
no prazo de até 10 (dez) dias, ambos os prazos 
contados da data da publicação deste edital, junto 
ao protocolo do Pró Cidadão, Rua João Pinto, n. 
156, Centro. Nome e Número da Comunicação:  
AMANCIO GARCIA 653/SMDU/DAU/GF/TB/2021; 
ALAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
725/SMDU/DAU/GF/TB/2021; CLOVIS WOLNEI 
PAULI 690/SMDU/DAU/GF/TB/2021; G4 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
723/SMDU/DAU/GF/TB/2021; AURI ROGERIO 
MACEDO 711/SMDU/DAU/GF/TB/2021; ECENTRY 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 
713/SMDU/DAU/GF/TB/2021; ECENTRY 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 
712/SMDU/DAU/GF/TB/2021; MARCELO VIEIRA 
MACHADO 680/SMDU/DAU/GF/TB/2021; INACIO 
JANSEN PINTO BUSTAMANTE 703/ 
SMDU/DAU/GF/TB/2021; ANDRE LUIZ AGOSTINHO 
DA SILVEIRA REIAS 687/SMDU/DAU/GF/TB/2021; 
FERNANDO CARRERA POMPEO DE CAMARGO 
695/SMDU/DAU/GF/TB/2021; RENATO NUNES 
GHIZONI 620/SMDU/DAU/GF/TB/2021; 
ALESSANDRA CATARINA OLINGER 
666/SMDU/DAU/GF/TB/2021; JERONIMO 
VENANCIO DAS CHAGAS 
636/SMDU/DAU/GF/TB/2021; LAURO STEFANI 
660/SMDU/DAU/GF/TB/2021; AURI MACEDO & CIA 
LTDA; 710/SMDU/DAU/GF/TB/2021; SOCIEDADE 
ANTONIO VIEIRA 718/ SMDU/DAU/GF/TB/2021; 
SOCIEDADE ANTONIO VIEIRA 719/ 
SMDU/DAU/GF/TB/2021; SOCIEDADE ANTONIO 
VIEIRA 720/SMDU/DAU/GF/TB/2021; SOCIEDADE 
ANTONIO VIEIRA 722/SMDU/DAU/GF/TB/2021 
SOCIEDADE ANTONIO VIEIRA 
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721/SMDU/DAU/GF/TB/2021; SOCIEDADE 
ANTONIO VIEIRA  717/SMDU/DAU/GF/TB/2021;   

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO Nº 
413/SMPDU/2019. Objeto: Rescindir 
Unilateralmente ao Contrato 413/SMPDU/2019, 
publicado no Diário Oficial do Município Edição nº 
2468 em 28 de junho de 2019, página 8, o qual 
tinha por objeto a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços referentes à 
demolição de obras irregulares, incluindo carga e 
destinação de materiais de entulho, mão de obra e 
transporte; Empresa: CRESTANI COMÉRCIO EIRELI - 
ME; Data de Assinatura: 30/12/2021; Assinaturas: 
Pela Secretaria Municipal Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Nelson Gomes Mattos Junior. 

SECRETARIA MUNICIPAL DO 

CONTINENTE E ASSUNTOS 

METROPOLITANOS 

PORTARIA Nº 002/SMCAM/2022 - A SECRETARIA 
MUNICIPAL DO CONTINENTE E ASSUNTOS 
METROPOLITANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FLORIANÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 20 da Lei Complementar nº 
348/2009, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e com base no Decreto 18205 
de dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município; CONSIDERANDO: a 
ausência, por motivo de férias do Engenheiro 
Alfredo G. C Serau, matrícula 08577-4. RESOLVE: 
Art. 1º Designar as servidoras Kely Mattos de 
Figueiredo Matrícula 56075-8 e Patricia M. Coelho 
de Souza Matrícula 20325-4, para cumprirem as 
atribuições de assinatura e despacho das certidões 
de demolição, certidões do sistema viário, 
certidões de zoneamento e do patrimônio e 
segunda via das certidões de habite-se daa obras 
localizadas na área Continental de Florianópolis. 
Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. Florianópolis, 24/01/2022.GUILHERME 
PEREIRA DE PAULO - Secretário Municipal do 
Continente e Assuntos Metropolitanos 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 609/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Aquisição e 
instalação de ar  condicionado do tipo Split, 
Cassete e Cortina de Ar, na Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde da prefeitura Municipal de 

Florianópolis/SC. Dia 09 de fevereiro de 2022, às 
13h30min. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
960/FMS/2018 – PMF X EDITORA NOTÍCIAS DO 
DIA LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem 
por objeto a renovação do contrato original. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO: A Cláusula 
Quinta do Contrato original continua subsistindo 
em todos os seus termos e condições, renovando o 
presente Contrato, com prazo que continua por 
tempo determinado, com início em 01 de janeiro 
de 2022 e término em 31 de dezembro de 2022, 
com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93, no Parecer nº 
284/2021/ASSJUR/SMS da Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal de Saúde, no Ofício OE 
261/SMS/GAB/ADJ/ACCC/CON/2021 e na 
Deliberação nº 1690/2021 do Comitê Gestor, 
partes integrantes deste Termo Aditivo; Número e 
Modalidade da Licitação: Chamada Pública Nº 
251/SMA/DSLC/2018; Data das Assinaturas: 
20/12/2021; Nome das partes que assinaram: 
Fundo Municipal de Saúde: Carlos Alberto Justo da 
Silva e pela empresa: o Sr. Marcello Correa Petrelli. 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 604/SMA/DSLC/2021 – Objeto: Aquisição de 
materiais de consumo (tanques de polietileno, 
baldes, caixa d'água, materiais de estrutura de 
leiras) para o Projeto de Ampliação e 
Fortalecimento da Valorização de Resíduos 
Orgânicos no Município de Florianópolis/SC. Dia 09 
de fevereiro de 2022, às 15h. Endereço eletrônico: 
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMAS/2022 

 
O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, através da Secretaria Municipal de Assistência 

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/SEMAS/2022, para a seleção de Organização da 

Sociedade Civil (OSC), interessada em, através da celebração de parceria, implantar 

e executar, na esfera territorial do Município de Florianópolis, serviço de fornecimento 

de refeições balanceadas e nutritivas com custo acessível, além de  oportunizar espaço 

de qualificação, capacitação e reinserção profissional, por meio de equipamento 

denominado Restaurante Popular de Florianópolis, obrigando-se à fiel observância 

das disposições contidas na Lei Federal n. 13.019/2014 e Decreto Municipal 

21.966/2020, que regulamentam 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 09 (nove) 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 Organização da Sociedade 

Civil (OSC) para, em parceria com o Município de Florianópolis, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social (PMF/SEMAS), para a consecução de finalidade de 

interesse público e recíproco, que envolve a transferência de recursos financeiros à 

Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos, de forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços 

socioassistenciais próprios da gestão pública municipal. 

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

Edital, sendo que a não observância de quaisquer de suas disposições poderá 

acarretar na desclassificação da proposta, independentemente dos motivos que 

possam ser alegados. 
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1.2.1. Alegações de desconhecimento dessas Instruções não serão aceitas como 

razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas na 

apresentação da proposta.  

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 diariamente seus e-mails 

informados no momento do cadastro da proposta e a Plataforma Eletrônica do Sistema 

de Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis  e atender às possíveis 

solicitações e/ou 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, ou após o encerramento do prazo de 

inscrição, 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, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, pelo Decreto Municipal 

nº 21.966, de 08 de setembro de 2020, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 

condições previstas neste Edital. 

1.7. Será selecionada, apenas 01 (uma) das propostas apresentadas, observada a 

ordem geral de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 

Termo de Colaboração. 

1.7.1. O Termo de Colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade 
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civil, selecionadas por meio de chamamento público, para consecução de finalidades 

de interesse público propostas pela Administração Pública (inciso VII do Art. 2º, da Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014). 

1.7.2. 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. 

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 

apresentação de seus documentos e proposta, através do e-mail 

documentos.semas@pmf.sc.gov.br. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção pública de Organização da Sociedade 

Civil sem fins lucrativos, regularmente constituída, para fins de futura celebração de 

parceria, com duração certa e em regime de mútua cooperação, visando a implantação 

e execução, na esfera territorial do Município de Florianópolis, de serviço de 

fornecimento de refeições saudáveis, nutricionalmente balanceadas, originadas de 

processos seguros, comercializadas a preços acessíveis e subsidiadas pelo município, 

em local confortável e de fácil acesso, bem como oportunizar espaço de qualificação, 

capacitação e reinserção profissional, por meio de equipamento denominado 

Restaurante Popular de Florianópolis, de forma compartilhada, complementar e 

integrada aos serviços socioassistenciais próprios da gestão pública municipal, a ser 

executado pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado à critério da 

Secretaria Municipal de Assistência Social desde que o período total de execução não 

exceda 5 (cinco) anos, com investimentos específicos, conforme as especificações 

contidas no documento “Anexo I - Termo de Referência”, parte integrante deste 

Edital. 

2.1.1. O público alvo do objeto deste Edital são pessoas que se encontram em situação 

de risco ou vulnerabilidade alimentar, principalmente aquelas de pequeno orçamento 

familiar, pessoas em situação de rua, estudantes e trabalhadores, entre outros, todos 

residentes no município de Florianópolis; 
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2.1.1.1. O acesso dos usuários ao equipamento se dará através da Rede Sócio 

Assistencial do município, que identificará os usuários que possuem acesso com 

gratuidade ou subsidiado parcialmente pelo município, sendo que o acesso dos demais 

interessados, com pagamento integral, se dará por livre demanda, bastando apenas 

apresentar documento com foto para fins de registro e controle de caixa; 

2.1.1.2. A população em situação de risco ou vulnerabilidade social, identificadas pelas 

Equipes dos Serviços Socio Assistenciais, deverão ser cadastradas no CADÚnico com 

a devida documentação comprobatória de renda e residência  para a realização de 

cadastro que permitirá o acesso ao restaurante com gratuidade ou subsídio municipal. 

2.1.2. O Serviço deverá funcionar durante todos os dias da semana, incluindo finais de 

semana e feriados, em imóvel cedido pela Secretaria de Assistência Social. 

2.1.2.1. Os tipos de refeições a serem ofertadas são: café da manhã, almoço, e jantar, 

conforme as especificações e metas quantitativas contidas no documento “Anexo I - 

Termo de Referência”, parte integrante deste Edital, bem como uma grade semanal 

de atividades, com oferta de pelo menos 01 (uma) atividade diária, a ser planejada pela 

equipe técnica, prevendo oficinas e capacitação correlatas ao serviço oferecido, como 

hortas, panificação, confeitaria, cozinheiro, educação nutricional, etc. 

2.1.3. O serviço deverá ter placas de identificação nas salas, setores que devem incluir 

a logo da PMF/SEMAS. Todo material gráfico, uniformes e identificação deverá constar 

a logo da PMF/SEMAS. 

2.1.4. O serviço deverá estar articulado com outras ações de segurança alimentar e 

nutricional, como educação alimentar, dentre outras ações. Recomenda-se ainda, 

compra de gêneros oriundos da agricultura familiar e de pequenos produtores, 

estimulando a economia local e gerando emprego e renda. Desta forma, os resultados 

são potencializados com impactos na eficiência, eficácia e efetividade na gestão do 

restaurante. 

2.2. São Objetivos Específicos do presente processo de Chamamento Público e da 

parceria a ser firmada: 

a) Elevar a qualidade da alimentação fora do domicílio, garantindo a variedade dos 

cardápios com equilíbrio entre os nutrientes em uma mesma refeição, 

possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo organismo;  

b) Estimular a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis;  
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c) Promover ações educativas voltadas à segurança alimentar e nutricional, 

preservação e resgate das culturas gastronômicas locais, incentivando a 

utilização de alimentos regionais, o combate ao desperdício e a promoção da 

saúde;  

d) Promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em 

ambientes limpos e confortáveis e em conformidade com as orientações dos 

órgãos de vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os 

usuários;  

e) Estimular os tratamentos biológicos dos resíduos orgânicos e a criação de 

hortas; Disponibilizar o espaço do restaurante Popular para realização de 

atividades de interesse da sociedade (reuniões, comemorações, cursos de 

culinária saudável e outros eventos);  

f) Desenvolver atividades produtivas e de formação com vistas a favorecer a 

inclusão social e a geração de trabalho e renda aos beneficiários. 

2.3. O “Anexo I – Termo de Referência” deste Edital, apresenta, de forma detalhada, 

dentre outras informações, as ações e atividades mínimas a serem oferecidas, equipe 

técnica necessária, as obrigações da OSC, as obrigações da PMF/SEMAS, as metas 

quantitativas e as especificações do Serviço, as quais a OSC deverá observar para 

apresentar sua proposta de parceria. 

2.4. O A execução do serviço, objeto do presente Edital, durante toda a vigência da 

parceria deverá, obrigatoriamente, estar de acordo com o estabelecido no documento  

“Anexo I – Termo de Referência” deste Edital.  

2.5. O prazo para início da execução do serviço será de até 15 (quinze) dias após a 

celebração do Termo de Colaboração. 

2.6. A implantação total do equipemento, conforme previsto no “Anexo I – Termo de 

Referência”, poderá ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo a 

proponente apresentar proposta de implantação com planejamento de execução; 

2.7. Dentre outras responsabilidades, deverá a Organização da Sociedade Civil: 

a) Manter registro da lista de atendidos no serviço, previamente padronizada pelo 

órgão gestor; 
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b) Elaborar relatório mensal em modelo previamente padronizado pelo órgão 

gestor, com a descrição das atividades desenvolvidas de acordo com o Plano de 

Trabalho, ou alteradas, neste caso com as devidas justificativas; 

c) Alimentar, de forma continuada, os Sistemas desenvolvidos pela Vigilância 

Socioassistencial para controle dos usuários inseridos no mês e dos casos 

desligados do serviço, indicando a data e o motivo do desligamento; 

2.8. Caberá à Organização da Sociedade Civil, quando solicitada pela rede de 

atendimento, a elaboração e envio de relatórios de acompanhamento. 

2.9. Caberá à Organização da Sociedade Civil ofertar sistema online de registro de 

refeições servidas. Para isso, é necessário que os computadores já estejam instalados 

na unidade, assim como o perfeito funcionamento das instalações elétricas e de lógica 

(cabos de internet). A OSC é responsável ainda por providenciar um provedor de 

internet e deixá-la habilitada para este período. 

2.10. A fim de aprimorar o monitoramento e suporte por parte da PMF/SEMAS, a OSC 

deverá possuir câmeras digitais instaladas em todas as salas e espaços da unidade, 

exceto em locais como banheiros, sendo no mínimo 03 (três) em seus 

salões/refeitórios, posicionadas estrategicamente para visualizar o registro das 

refeições servidas. 

2.10.1. O acesso on line deverá ser disponibilizado à PMF/SEMAS sendo a OSC, 

responsável por providenciar condições necessárias para funcionamento destes 

sistemas, conforme as especificações contidas no no documento  “Anexo I – Termo de 

Referência”. 

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

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

“Anexo III – Minuta de Termo de Colaboração”, com vigência inicial de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado podendo ser prorrogado à critério da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, desde que o período total de execução não exceda 5 

(cinco) anos, conforme estabelece a legislação vigente. 

2.12. Durante a vigência do Termo de Colaboração, poderão ser destinados à OSC 

bens públicos necessários ao cumprimento do objeto pactuado, os quais poderão ser 

disponibilizados por meio de disposição constante do Plano de Trabalho e/ou Termo de 

Colaboração, Termo de Permissão de Uso ou de instrumento equivalente em que se 

transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei. 
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2.13. Será permitido à OSC, a alocação de móveis e utensílios próprios, cujo o objetivo 

seja a qualificação do serviço prestado. Em caso de dissolução da parceria, os móveis 

e utensílios, cuja aquisição se constituir de recursos próprios da OSC, serão de posse 

da mesma. 

 

 

3. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 

3.1. A PMF/SEMAS disponibilizará, pelo período inicialmente estabelecido nos itens 2.1 

e 2.11, a importância máxima de R$ 6.022.000,00 (seis milhões e vinte e dois mil 

reais), para vinculação ao objeto deste Edital; 

3.1.1. Do valor total, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) serão repassados pela 

PMF/SEMAS à OSC em parcela única, o qual deverá ser destinado aos custos 

necessários à implantação/adequação do Serviço e equipamento; 

3.1.2. O valor restante, R$ 5.022.000,00 (cinco milhões e vinte e dois mil reais), será 

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 e art. 51 do 

Decreto Municipal 21.966,de 2021. 

3.2. Os recursos destinados ao financiamento dos projetos objetos dessas Parcerias 

correrão à Conta do Orçamento: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PROJETO ATIVIDADE: 2029 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.43. – Subvenções Sociais -  Fonte 80 

3.3. A utilização dos valores acima estabelecidos deverá, obrigatoriamente, ocorrer de 

acordo com o estabelecido no documento “Anexo I – Termo de Referência”deste 

Edital. 

3.4. 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 e art. 53 do 

Decreto Municipal 21.966,de 2021. 
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3.5. 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.  

3.6. Havendo prorrogação da vigência do Termo de Colaboração e consequente 

prorrogação na execução do Serviço, o valor do Termo Aditivo deverá manter a 

proporcionalidade em relação ao valor original, considerando ainda, se necessário, os 

reajustes necessários. 

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: 

a. Atendam a todos os requisitos da Lei federal n.º 13.019/2014 e do Decreto 

Municipal n.º 21.966/2020, para celebração do Termo de Colaboração, e que 

não incorre em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência 

impeditivas da formalização da aludida parceria. 

b. atendam a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação 

prevista neste instrumento e em seus anexos para a futura celebração da 

parceria pretendida; 

c. tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto deste edital; 

d. sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução de projeto/atividade 

objeto da parceria, e respondam legalmente perante a Administração Pública 

pela fiel execução da parceria e pelas prestações de contas;  

e. estejam, obrigatoriamente, cadastrada na Plataforma Eletrônica do Sistema de 

Gestão de Parcerias da Prefeitura municipal de Florianópolis. 

f. declarem, conforme modelo constante no “Anexo IV - Declaração de Aceite 

dos Termos do Edital”, estarem cientes e concordare 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. 

4.2. Para a celebração do Termo de Colaboração, a OSC selecionada deverá 

comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos 
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incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 

13.019, de 2014, bem como àqueles inerentes ao desenvolvimento das atividades ou 

ações pertinentes ao objeto da parceria, e a não ocorrência de hipóteses que incorram 

nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da 

apresentação dos documentos elencados pelo art. 40 do Decreto Municipal 

21.966/2020. 

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

a. Não esteja regularmente constituída, ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional; 

b. Seja de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso;  

c. Prejudique a imagem da PMF/SEMAS;  

d. Envolva jogos de azar e/ou especulativos;  

e. Estimule o uso de álcool ou outras drogas;  

f. Incentive qualquer forma de violência;  

g. Cause ou possa vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;  

h. Caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  

i. Sejam de natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de 

raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, política 

e posição social e; 

4.4. Da mesma forma, não estarão aptas à celebração de parceria, mesmo que tenham 

sua proposta selecionada, as Organizações da Sociedade Civil que:  

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

municipal, pertinentes a obrigações fiscais ou contribuições legais; 

c) Tenham destinado recursos públicos como contribuições, auxílios ou 

subvenções a instituições com fins lucrativos; e 

d) se enquadrem nas demais vedações previstas no art. 45, incisos I a VII, do 

Decreto Municipal 21.966/2020. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
25/01/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3119

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 

Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 
 

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 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 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  com materiais de consumo e serviços de terceiros, sejam eles, de 

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

contas de energia elétrica, água e esgoto,  alimentação, combustível, 

material  e serviços de limpeza, material de higiene, etc.); 

d) serviços profissionais complementares, diretamente relacionados e 

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

executar diretamente o objeto da parceria; 

e) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde 

que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. 

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 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. 
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5.4. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela Organização da 

Sociedade Civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 

público. 

5.5. Os equipamentos e bens permanentes adquiridos, produzidos, transformados ou 

construídos com recursos repassados pela PMF/SEMAS não compõem o patrimônio 

da OSC, devendo ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado, e são 

de titularidade da PMF/SEMAS. 

5.6. Ao término da parceria resultante deste Edital, deverá a OSC, a partir da data da 

apresentação da última prestação de contas, disponibilizar os equipamentos e bens 

permanentes adquiridos com recursos da parceria, incluindo aqueles previstos para a 

implantação do serviço,  para a PMF/SEMAS por meio de termo de recebimento que 

dará destinação de acordo com o interesse público, atendidas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

5.6.1. Na hipótese de dissolução da OSC ou revogação da parceria firmada durante 

sua vigência, os bens permanentes deverão ser devolvidos à PMF/SEMAS, por meio 

de termo de recebimento, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da data de 

notificação da dissolução. 

 

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 de custeio e manutenção da Organização da Sociedade Civil 

proponente, entendidas como despesas de contrapartida obrigatória;  

e) Despesas com elaboração de projetos ou quaisquer despesas de pré-

investimento;  

f) Despesas com aquisição de imóveis;  

g) Despesas com aquisição de automóveis;  
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h) Despesas ou investimentos realizados fora da vigência do Termo de 

Colaboração; 

i) Utilização de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; 

j) 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 cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas na legislação vigente; 

k) Despesas com obras e reformas (estrutura física): construções, obras 

civis de ampliação e/ou reformulação em estruturas prediais, exceto se 

previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o 

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

será composta obdedecendo ao disposto nos arts. 24 e 25 do Decreto Municipal 

21.966/2020; 

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 OSC’s 

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 
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8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 25/01/2022 

2 Envio das propostas pelas OSC’s 
26/01/2022 à 

24/02/2022 

3 
Etapa de Avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção 

25/02/2022 à 

01/03/2022 

4 Divulgação do resultado preliminar 01/03/2022 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 
02/03/2022 à 

07/03/2022 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção Até 11/03/2022 

7 

Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver). 

Até 11/03/2022 

 
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 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/rp_2022, as quais deverão 

ser cadastradas e enviadas para análise até às 23h59min do dia 24/02/2022. 
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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 forem 

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 

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 de projeto 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: Implantação e execução do 

serviço de Restaurante Popular de Florianópolis. 

b)  Período do Projeto: apresentar data de início (10/03/2022) e data final da 

execução do projeto (10/03/2023), as quais deverão ser ajustadas durante a 

fase de celebração da parceria; 

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 apresentada. 

II - Resumo:  

a) Resumo do projeto: apresentar um resumo que contenha a essência do 

Plano de Trabalho / proposta de projeto apresentado, descrevendo suas 

características, público alvo, finalidade, etc, ou seja, trazer suas linhas 

gerais, de forma que possibilitem a quem lê um bom entendimento da 

proposta como um todo. 
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III - Objetivos: 

a) Objetivo Geral: Obrigatório apresentar a seguinte descrição: “Garantir 

refeições balanceadas e nutritivas com custo acessível e subsidiado pelo 

município para atender indivíduos com risco e/ou vulnerabilidade social, bem 

como oportunizar espaço para educação nutricional, qualificação, 

capacitação e reinserção profissional.”.  

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

os processos necessários para que o objeto da parceria seja alcançado em 

sua plenitude, demonstrando os resultados que se pretende alcançar com o 

Objetivo Geral, conforme os Objetivos Específicos elencados no item 2.2 e 

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

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, considerando a plenitude das especificações contidas no 

“Anexo I - Termo de Referência” deste Edital. 

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. 

c) Experiência na execução deste tipo de projeto: relatar se há experiência 

prévia na execução da proposta de projeto apresentada. 

V - Público Alvo: 

a) Público atingido: Obrigatória a descrição: “Pessoas que se encontram em 

situação de risco ou vulnerabilidade alimentar, principalmente aquelas de 

pequeno orçamento familiar, pessoas em situação de rua, estudantes e 

trabalhadores, entre outros, todos residentes no município de Florianópolis”. 

VI - Justificativa:  

a) Território de execução do projeto: discorrer  acerca da realidade social que 

se insere as pessoas em situação de rua no município de Florianópolis e os 

serviços públicos existentes para atendimento deste público. 
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b) Relevância do projeto para o território: destacar a importância e o impacto 

desejado acerca da proposta apresentada, respondendo quais mudanças 

deverão ocorrer no cenário anteriormente apresentado. 

VII - Locais de Atendimento: 

a) Obrigatória a redação: informar o endereço onde o serviço será executado. 

VIII - Orçamento: 

a) Apresentar o planejamento financeiro especificando todas as despesas que 

serão financiadas com o recurso a ser captado e necessárias para a 

execução do projeto proposto. Tais despesas devem estar diretamente 

relacionadas à execução do objeto proposto, não estarem previstas em 

Plano de Trabalho de parcerias já estabelecidas com o poder público, em  

qualquer esfera, e apresentar-se em valores e quantidades proporcionais e 

condizentes com esta execução, respeitando a legislação vigente e 

prezando pela economicidade no uso dos recursos, observando que todos 

os itens de despesas previstos aqui devem estar bem definidos e detalhados 

no corpo do projeto; 

b) Utilizar apenas as seguintes Categorias de despesas: Recursos Humanos, 

Recursos Diretos e Recursos Indiretos; 

c) Recursos Humanos: discriminar as despesas relativas à folha de pessoal, 

encargos sociais, direitos trabalhistas e vale transporte, da seguinte forma: 

uma subcategoria para cada um dos profissionais a serem pagos pela 

parceria apresentado o salário base de cada um desses; uma subcategoria 

denominada “Encargos Sociais e Direitos Trabalhistas”, onde serão lançadas 

as previsões de valores destinados a essas despesas de todos os 

profissionais elencados e; da mesma forma, uma categoria denominada 

“Vale Transporte” onde deverá constar a previsão dos recursos destinados 

ao Vale Transporte de todos os profissionais.  

d) Recursos Diretos: discriminaros custos sem os quais não seria possível 

executar o objeto proposto. São itens de fácil atribuição de valor, ou seja, é 

mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e ocorrem 

exclusivamente na execução do projeto em questão; 

e) Recursos Indiretos:discriminar os custos que não que não podem ser 

relacionados diretamente às atividades propostas, ou seja, não são 

exclusivos para execução do projeto em questão, mas ainda assim são 

essenciais para sua execução. Podemos considera-los como custos 

administrativos da OSC, que incidem na execução de mais de um projeto 

por ela executado e são objeto de rateio. 
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VIX - Anexos:  

a) Inserir Declaração de que a OSC está ciente e concorda com as disposições 

previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela 

veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

durante todo o processo, conforme modelo disponível no ANEXO IV deste 

Edital; 

b) Anexar proposta de implantação do serviço, com planejamento de execução, 

conforme previsto no item 2.6 deste Edital; 

c) Anexar documento(s) que comprove(m) o tempo de experiência da OSC na 

política de segurança alimentar, caso tenha (A comprovação se dará através 

da apresentação de: atestado ou declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria ou contratado a OSC; ou 

cópia de termo de parceria/ contrato; ou publicação em Diário Oficial Diário 

Oficial); 

d) Anexar documento(s) que comprove(m) a Experiência da OSC em gestão de 

recursos públicos oriundos de parcerias ou contratações, caso tenha (A 

comprovação se dará através da apresentação de: atestado ou declaração 

expedido por pessoa de direito público ou privado que tenha firmado 

parceria ou contratado a OSC; ou cópia de termo de parceria/ contrato; ou 

publicação em Diário Oficial); 

e) Anexar Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da OSC; 

f) Anexar demais documentos que a OSC entender como necessários à 

Proposta/Plano de Trabalho apresentado; 

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, conforme definido no “Anexo I – Termo 

de Referência” observando que as funções desempenhadas por todos estes 

devem estar bem definidas no corpo do projeto, respeitando a legislação 

vigente, informando ainda se esses profissionais serão remunerados ou não 

com os recursos solicitados para captação e sua carga horária. 

XI – Matriz de Avaliação (opcional):  

a) A OSC poderá elaborar, de forma opcional, uma Matriz de Avaliação, a fim 

de verificar o cumprimento dos objetivos propostos para o projeto. 
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8.4.7. Previamente à inscrição da proposta de Plano de Trabalho, deverá a OSC inserir 

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

Florianópolis, para fins de futura verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração da parceria pretendida, deverá a OSC, inserir os seguintes documentos: 

I. cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de 

sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial, que 

prevejam 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; 

II. cartão do CNPJ emitido em até 90 (noventa) dias, possuindo a organização da 

sociedade civil, no mínimo, 1 (um) ano de existência, comprovando cadastro 

ativo; 

III. comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante, por meio de um ou mais, entre os 

seguintes documentos: 

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; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
25/01/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3119

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 

Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 
 

f) prêmios locais ou internacionais recebidos. 

IV. certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão 

fazendário municipal da sede da proponente;  

V. certidão negativa quanto à dívida ativa da união conjunta;  

VI. certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto a Fazenda 

Estadual da sede da proponente;   

VII. certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado;  

VIII. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

IX. certidão negativa de débito trabalhista;  

X. relação nominal atualizada da diretoria da organização da sociedade civil, 

conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles; 

XI. comprovante de endereço, emitido nos últimos 90 (noventa) dias, a fim de 

comprovar que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

XII. título de utilidade pública municipal da sede da proponente; 

XIII. certidão de manutenção do título de utilidade pública se a lei que a concedeu 

assim exigir;  

XIV. ata de eleição e posse do quadro dirigente atual; 

XV. Certidão em Breve Relato, atualizada, expedida pelo cartório de registro civil;  

XVI. comprovante de residência, RG e CPF do dirigente da organização da 

sociedade civil e, quando couber, de seu procurador legalmente constituído; 

XVII. 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 e no Decreto Municipal 21.966/2020. 

(Anexo VI); 
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XVIII. declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer 

órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal (Anexo VII); 

XIX. declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre esta 

possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas ou sobre a previsão de contratar ou 

adquirir com recursos da parceria. (Anexo VIII); 

8.4.7.1 Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos 

incisos IV a IX do item 9.2.2, as certidões positivas com efeito de negativas. 

8.4.7.2 Dentre as vedações previstas no inciso XVII do item 8.4.7, estão que: 

I. não há em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente da Administração 

Pública Municipal; 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 

II. não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 

inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da 

Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e 

III. não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente da Administração 

Pública Municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, da Administração Pública Municipal 

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 

lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
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c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração 

Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a 

lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação 

de bens, direitos e valores. 

8.4.7.2.1. Conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 21.966/2020, entende-se por 

membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do país que exerça 

atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 

Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários 

Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, 

Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. 

8.4.7.2.2. Conforme estabelecido pelo Decreto Municipal 21.966/2020, não são 

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 

públicas. 

8.4.8. A proposta apresentada deverá estar de acordo com os requisitos estabelecidos 

pelo documento  “Anexo I – Termo de Referência” deste Edital. 

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

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

Florianópolis. 

8.5. 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 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 V: 

Item Peso Pontuação 

01 

Proponente Demonstra conhecimento da 

realidade social relativa ao tema do objeto 

do Edital; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 
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insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

02 

Proponente apresenta Experiência prévia 

na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou em atividade/projeto 

semelhante em sua natureza e/ou 

características; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta experiência prévia em 

atividade/projeto semelhante em sua 

natureza e/ou características; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

realização, com efetividade, do objeto da 

parceria; 

03 

Experiência Geral da OSC na política de 

segurança alimentar. 

A comprovação se dará através da 

apresentação, em “Anexos”, de: atestado ou 

declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria 

ou contratado a OSC; ou cópia de termo de 

parceria/ contrato; ou publicação em Diário 

Oficial Diário Oficial. 

2 

01 ponto:  não apresentou experiência 

prévia na política de segurança alimentar 

02 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar entre 01 e 

03 anos; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar entre 04 e 

05 anos; 

04 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar maior que 05 

anos; 

04 

Experiência em gestão de recursos 

públicos oriundos de parcerias ou 

contratações; 

A comprovação se dará através da 

apresentação, em “Anexos”, de: atestado ou 

declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria 

ou contratado a OSC; ou cópia de termo de 

parceria/ contrato; ou publicação em Diário 

Oficial. 

1 

01 ponto:  não apresentou experiência em 

gestão de recursos públicos oriundos de 

parcerias ou contratações; 

02 pontos: apresenta experiência em 01 

(uma) parceria ou contratação; 

03 pontos: apresenta experiência entre 02 

(duas) e 03 (três) parcerias ou contratações; 

04 pontos: apresenta experiência entre 03 

(três) e 05 (cinco) parcerias ou contrataçõe 

05 

Proposta com Viabilidade de Execução (se 

a proposta demonstra coerência 

metodológica, clareza e objetividade que 

viabilize a execução do Serviço 

pretendido); 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 
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03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

06 

Proposta apresentada contempla os 

requisitos estabelecidos pelo documento  

“Anexo I – Termo de Referência” deste 

Edital. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

07 

A proposta apresentada demonstra o nexo 

existente entre a realidade do território de 

atuação da OSC e a situação na qual o 

projeto pretende intervir, ou seja, os 

problemas prioritários a serem enfrentados 

e as metas a serem alcançadas. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

08 

A Proponente demonstra capacidade  

estrutural e técnica  que garantam a 

prestação do Serviço no período incicado 

neste Edital 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

09 

A Proponente  apresenta Equipe Técnica 

conforme o disposto no ANEXO I – Termo 

de Referência 

 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: atende ao solicitado de forma 

plenamente satisfatória. 

10 Proposta em consonância com objetivos 

propostos neste Edital se os objetivos e o 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 
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público alvo estão plenamente de acordo 

com o previsto neste Edital). 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

11 

Proponente apresenta clareza no 

detalhamento do Serviço – Consonância 

das ações propostas com os resultados 

desejados. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

12 

Plano de aplicação dos recursos em 

consonância com a execução do projeto 

proposto, considerando o disposto no 

ANEXO I –  Termo de Referência (itens, 

profissionais, quantidade, se valores estão 

condizentes com os objetivos propostos, 

etc). 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

13 

Valor total proposto está condizente com os 

objetivos propostos, limitado ao previsto 

neste Edital. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

14 

Preenchimento de forma integral e clara de 

todoss itens previstos e na forma solicitada 

pelo item 8.4.6. deste Edital. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

15 

Apresentação de Declaração de Aceite dos 

Termos do Edital, assinada pelo 

representante legal da OSC, 

comprometendo-se a apresentar os 

documentos que vierem a ser solicitados 

no momento da celebração da parceria, 

conforme Anexo IV. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 
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16 
Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

17 
Proposta contempla  os demais  critérios 

estabelecidos no Edital 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

Pontuação máxima: 66 

8.5.2.1. A falsidade de informações nas propostas implicará a eliminação da proposta, 

podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. 

8.5.2.2. Verificada a necessidade, as condições físicas e materiais da organização da 

sociedade civil poderão ser avaliadas pela comissão de seleção através de visita in 

loco, podendo ser solicitado apoio técnico especializado proveniente de outros órgãos 

ou entidades municipais. 

8.5.3. Serão automaticamente eliminadas aquelas propostas: 

I. que recebam notas “zero” em qualquer dos critérios de julgamento ou; 

II. que não contenham as seguintes informações: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o 

projeto proposto; 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores 

que aferirão o cumprimento das metas; 

c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 

d) o valor global.   

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

acordo com a pontuação total obtida; 
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8.5.5.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 

base nos seguinte critérios, na ordem abaixo apresentada:  

I. OSC com maior pontuação no somatório dos itens ‘01’, ‘02’ e ‘03’; 

II. OSC com maior tempo de experiência na área da projeto proposto;  

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.Terminada a análise das propostas, a Comissão de Seleção providenciará a 

ordem de classificação das mesmas e divulgará, através da PMF/SEMAS,  o resultado 

preliminar do processo de seleção no Diário Oficial do Município, 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 sobre o resultado 

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

da seleção, devendo expor os fundamentos do pedido de reexame, em face de razões 

de legalidade e de mérito, sendo vedada a inovação. 

8.7.1.1. Inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de 

argumentos e informações não apresentados e discutidos na proposta originária, 

8.7.2. O recuro administrativo deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que realizou 

a análise das propostas e proferiu o resultado preliminar, podendo esta reconsiderar 

sua decisão ou mantê-la. 

8.7.2.1. Os recursos administrativos deverão ser encaminhados por meio da Plataforma 

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

em documento a ser elaborado pela OSC e inserido na aba “Anexos” da proposta 

encaminhada, a qual estará habilitada para inserção do mesmo durante o prazo de 

interposição de recursos, não sendo aceito o envio e/ou protocolo por outros meios, 

salvo por determinação da PMF/SEMAS. 

8.7.2.2. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
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8.7.3. 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. 

8.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

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 interposição derecursos, 

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. Durante a fase recursal não caberá solicitação de complementação/ajustes a 

OSC proponente; 

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. 

8.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade 

com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste 

Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e 

convocá-la para iniciar o processo de celebração. 
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8.10. Durante a Etapa 2 da Fase de Seleção, poderá a Comissão de Seleçãoo, 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. 

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 Verificação dos requisitos da celebração. 

2 
Convocação da OSC selecionada para apresentação e/ou ajustes do 
Plano de Trabalho. 

3 Parecer de órgão técnico e jurídico. 

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

9.2. Etapa 1: Verificação dos requisitos da celebração. 

9.2.1. Esta  etapa  consiste  no  exame  formal do atendimento,  pela  OSC  

selecionada,  do  cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 

nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n. 

13.019, de 2014 e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 

trata o art. 39 da referida Lei e os arts. 40 e 41 do Decreto Municipal 21.966/2020. 

9.2.2. As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as 

certidões de que tratam os incisos IV a IX do item 8.4.7 que estiverem vencidas no 

momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente. 

9.2.3. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou quando 

as certidões referidas nos incisos IV a IX do caput do item 9.2.2 estiverem com prazo 

de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a 

organização da sociedade civil será notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria. 

9.2.4. 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 
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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. 

9.2.5. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a organização da 

sociedade civil convidada nos termos do item 9.2.4 aceite celebrar a parceria, 

proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos 

requisitos previstos pela legislação vigente para  a  celebração  da  parceria pretendida. 

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

de classificação. 

9.3. Etapa 2: Convocação da OSC selecionada para apresentação e/ou ajustes do 

Plano de Trabalho. 

9.3.1. Além da apresentação dos documentos solicitados, a organização da sociedade 

civil selecionada, no prazo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar à 

PMF/SEMAS, 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,  o seu Plano de Trabalho, o qual deverá apresentar o 

detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, contendo, no 

mínimo, os elementos exigidos pela legislação vigente, em especial aqueles trazidos 

pela Lei Federal 13.019/2014 e o Decreto Municipal 21.966/2020. 

9.3.1.1. Será examinado o Plano de Trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, 

se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido 

convocada; 

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

informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições 

constantes no Edital. 

9.3.1.3. Para fins do disposto no item 9.3.1.2., a unidade gestora (PMF/SEMAS) 

poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, visando sua execução e 

observados os termos e as condições da proposta e do Edital. 

9.3.1.4. O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de até 05 (cinco) 

dias úteis contados da data de recebimento da solicitação apresentada à organização 

da sociedade civil na forma do item 9.3.1.3. 
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9.3.2. A aprovação do plano de trabalho pela SEMAS não gerará direito à celebração 

da parceria. 

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, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, deverá emitir 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. O Parecer Técnico da Administração Pública será elaborado de acordo com as 

exigências trazidas pelo art. 43, V, do Decreto Municipal 21.966/2020, podendo o órgão 

técnico responsável pelo mesmo, ao analisar a compatibilidade entre os valores 

apresentados no plano de trabalho e o valor de referência ou teto indicado no edital, 

solicitar, quando julgar necessário, a comprovação de que esses valores são 

compatíveis com os praticados no mercado. 

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

celebração da parceria com ressalvas, deverá  a Secretária Municipal de Assistência 

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 à execução do projeto, acompanhada do seguinte documento: 

I. 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 IX. 
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9.6.2. 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 SEMAS solicitará a realização de ajustes à OSC. 

9.6.3. 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. 

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

respectivo extrato no Diário Oficial do Município de Florianópolis. 

9.6.5. 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. 

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

e no quadro de dirigentes, quando houver. 

 

10. DAS CONTRAPARTIDAS 

10.1. As contrapartidas oferecidas ao Município de Florianópolis devem ser as 

seguintes:  

10.1.1. Exposição da logomarca da Prefeitura de Florianópolis e da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em local visível na estrutura física e móvel da 

instituição parceira, contendo informações claras sobre a natureza do Termo de 

Parceria entre os entes envolvidos. 

10.1.2. Citação verbal da parceria com o Município de Florianópolis e Secretaria 

Municipal de Assistência Social em todas as entrevistas à imprensa sobre o Serviço, 

devendo também a Organização da Sociedade Civil estar disponível para entrevistas e 

matérias jornalísticas de veículos acionados pela PMF/SEMAS.  

10.2. A Prefeitura de Florianópolis e a Secretaria Municipal de Assistência Social 

poderão mencionar seu patrocínio ao projeto em suas campanhas e peças de 

comunicação institucional, e utilizar imagens dele decorrentes, sem qualquer ônus.  
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10.3. Exibição de banner ou placa com logo da Prefeitura Municipal de Florianópolis e 

da Secretaria Municipal de Assistência Social no local de execução do serviço.  

10.4. A OSC com o Termo de Colaboração Assinada deverá fornecer mensalmente e 

sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social os relatórios e 

demais documentações necessárias. 

10.5. Caberá a Instituição parceira cumprir integralmente o plano de aplicação 

apresentado. 

10.6. A Organização da Sociedade Civil parceira deverá seguir as orientações 

técnicas/administrativas da Secretaria de Assistência Social. 

 

11. DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

11.1. A execução da parceria pretendida obedecerá ao disposto pela legislação 

vigente, em especial ao trazido pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

11.1.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho 

e com as normas da Lei nº 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 21.966/2020 e 

demais legislações aplicáveis, a SEMAS poderá, garantida a prévia defesa e sem 

prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, na forma da 

legislação vigente: 

I. Advertência: tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem 

a aplicação de penalidade mais grave; 

II. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de 

advertência e nas demais situações 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. 

11.1.1.1. A sanção de suspensão temporária impede a OSC 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.  
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11.1.1.2. Declaração de inidoneidade: será aplicada nas aplicada nas ocorrências do 

previstas no artigo 83, III, do Decreto Municipal 21.966/2020, impedindo a OSC de 

participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 

entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade 

civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após 

decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade. 

11.1.1.3. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à 

legislação vigente. 

11.2. As Partes se comprometem, nos limites de suas competências, a cumprir as 

disposições da Lei n 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados ('LGPD') e demais 

legislações aplicáveis à proteção de Dados Pessoais e privacidade.  

11.2.1. Os Direitos e obrigações, e definições específicas quanto ao Tratamento, 

Titulares, Controlador e Operador, serão definidos nos respectivos termos de fomento 

ou de colaboração, levando em conta a especificidade de cada objeto e nos termos 

pela Lei 13.709/2018. 

 

12. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

12.1. 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 através do Decreto 

Decreto Municipal 21.966/2020 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; 

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

serão aceitas como justificativas para seu descumprimento.  

12.1.2. 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 
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em tempo hábil poderá, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, implicar na suspensão ou cancelamento de futuros aportes.  

12.2. 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. 

12.2.1. 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.  

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

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

por esta estabelecida. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

13.1. 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 pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e pela Secretária Municipal de Assistência Social, respectivamente, nos 

moldes da legislação vigente, em especial ao Decreto Municipal 21.966/2020, a fim de 

verificar o cumprimento dos termos da parceria, deste Edital e das normas cabíveis 

vigentes. 

13.1.1. 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; 

13.1.2. 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. 

13.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada 

responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 
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aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores 

e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 

sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos 

produzidos pelo Gestor da Parceria. 

13.3. 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 

14.1.  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. 

14.2. 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. 

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

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento 

Público.  

14.3.1. 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.  

14.3.2 Caso a descoberta da falsidade ou inverdadeocorra 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. 

14.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 

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. 

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

a) ANEXO I - Termo de Referência; 
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b) ANEXO II – Lista de equipamentos, móveis e demais utensílios; 

c) ANEXO III – Minuta do Termo de Colaboração; 

d) ANEXO IV - Modelo de “Declaração de Aceite dos Termos do Edital”. 

e) ANEXO V - Matriz de Análise e Classificação; 

f) ANEXO VI - 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 13.019/2014 

e Decreto Municipal 21.966/2020; 

g) ANEXO VII - Modelo de “Declaração de que a organização não deve 

prestações de contas a quaisquer órgãos da Administração Pública 

Municipal, Estadual e Federal”; 

h) ANEXO VIII - Modelo de “Declaração de que possui disponibilidade de 

instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas”; 

i) ANEXO IX – Modelo de “Declaração de que a Conta Corrente apresentada 

possui a finalidade específica para movimentação dos recursos públicos e 

em nome da OSC”; 

14.6. O processo do chamamento público a que se refere este Edital poderá ser 

adiado, revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, ou anulado, sem que caiba às instituições participantes 

qualquer direito à reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com a 

legislação vigente. 

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

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

Município 

Florianópolis, 19 de janeiro de 2021 

 

Maria Cláudia Goulart da Silva 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. MODALIDADE DE PARCERIA: Termo de Colaboração 

 

2. OBJETO DA PARCERIA  

Implantar e oferecer refeições saudáveis: nutricionalmente balanceadas, originadas de 

processos seguros e comercializadas a preços acessíveis, em local confortável e de 

fácil acesso, destinadas ao público em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, estudantes e 

trabalhadores, entre outros, por meio de equipamento de Restaurante Popular de 

Florianópolis. Ofertar oficinas de capacitação e inclusão produtiva. O espaço deverá 

estar adequado de acordo com as normas e legislação vigente.  

 

3. VALOR DE REFERÊNCIA 

 

3.1. Valor previsto de Repasse Anual para Execução do Objeto 

 

Serviço 
Capacidade de 

atendimento/refeiçõ
es diárias 

Valor Implantação/ 

Adequação Serviço 

(parcela única) 

Valor Repasse Mensal 

Implantação e 
Execução do Objeto 

2.000 R$ 1.000.000,00 R$ 418.500,00 

Total Anual 720.000 R$ 1.000.000,00 R$ 5.022.000,00 

 

Valor Total máximo previsto de Repasse Anual para Execução do Objeto deste 

edital: R$ 6.022.000,00 (Seis milhões e vinte e dois mil reais) 
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3.2 Valor Praticado ao Usuário 

 

Renda Per Capta- Cad Único Subsidio Valor Café Valor Almoço/Janta 

Sem Renda 100% R$ 0,00 R$ 0,00 

Até ½ Salário Mínimo (R$606,00*) 50% R$ 1,50 R$ 3,00 

Acima de ½ Salário Mínimo (R$606,01) 0% R$ 3,00 R$ 6,00 

*valor referente a 2022 

3.2.1 Os valores arrecadados com a participação dos usuários no equipamento 

deverão ser contabilizados mensalmente como receita (recurso arrecadado) para 

execução do objeto deste edital e deverá ser subtraído da parcela seguinte a ser 

repassada pela contratante. 

 

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE EDITAL  

Implantar e executar serviço de fornecimento de refeições balanceadas e nutritivas com 

custo acessível e subsidiado pelo município para atender indivíduos com risco e/ou 

vulnerabilidade social, oportunizar espaço para educação nutricional, qualificação, 

capacitação e reinserção profissional. 

 

5. METAS QUANTITATIVAS 

 

Serviço Horário Capacidade de atendimento 

Café da Manhã 07h as 09h 500 

Almoço 11h as 14h 1.000 

Janta 18h as 20h 500 

Total Diariamente 2.000 

 

5.1.  As quantidades de refeições e horários de atendimento poderão ser alterados 

mediante autorização expressa da contratante após justificativa pormenorizada 

elaborada pela contratada.  
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6. PÚBLICO ALVO 

O público alvo dos Restaurantes Populares são pessoas que se encontram em 

situação de risco, insegurança ou vulnerabilidade alimentar e/ou social, principalmente 

aquelas de pequeno orçamento familiar, pessoas em situação de rua, estudantes e 

trabalhadores, entre outros, todos residentes no município de Florianópolis.  

 

7.  FORMAS DE ACESSO 

7.1. O equipamento objeto deste edital fará parte da Rede Socio Assistencial do 

município e contará com acesso ao sistema utilizado pelos Serviços da Secretaria 

Municipal de Assistência Social que identificará os usuários que possuem acesso com 

gratuidade ou subsidiado pelo município. Os demais interessados, com acesso à 

pagamento integral, deverão apenas apresentar documento com foto para fins de 

registro e controle de caixa.  

7.2. A população em situação de risco ou vulnerabilidade social, identificadas pelas 

Equipes dos Serviços Socio Assistenciais, deverão ser cadastradas no CADÚnico com 

a devida documentação comprobatória de renda e residência  para a realização de 

cadastro que permitirá o acesso ao restaurante com gratuidade ou subsídio municipal. 

 

8. OBJETIVOS 

 

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8.1.1. Elevar a qualidade da alimentação fora do domicílio, garantindo a variedade dos 

cardápios com equilíbrio entre os nutrientes em uma mesma refeição, possibilitando ao 

máximo o aproveitamento pelo organismo;  

8.1.2. Estimular a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis;  

8.1.3. Promover ações educativas voltadas à segurança alimentar e nutricional, 

preservação e resgate das culturas gastronômicas locais, incentivando a utilização de 

alimentos regionais, o combate ao desperdício e a promoção da saúde;  
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8.1.4. Promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em 

ambientes limpos e confortáveis e em conformidade com as orientações dos órgãos de 

vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários;  

8.1.5. Estimular os tratamentos biológicos dos resíduos orgânicos e a criação de 

hortas;  

8.1.6. Disponibilizar o espaço do restaurante Popular para realização de atividades de 

interesse da sociedade (reuniões, comemorações, cursos de culinária saudável e 

outros eventos);  

8.1.7. Desenvolver atividades produtivas e de formação com vistas a favorecer a 

inclusão social e a geração de trabalho e renda aos beneficiários 

 

9. DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 

 

9.1. Descrição Geral  

O objeto deste Termo de Referência envolverá as etapas do processo de produção, 

execução do cardápio, desde a aquisição de matéria-prima, higienização, pré-preparo, 

cocção, expedição, porcionamento e distribuição, dentro de condições higiênico-

sanitárias adequadas, conforme padrão de qualidade da alimentação pretendida, 

número e tipos de refeições, assim como os respectivos horários pré-estabelecidos. 

Além disso, ofertará atividades de capacitação profissional correlatas à área nutricional 

e gastronômica a fim de promover reinserção profissional. 

 

9.2. Dos serviços de preparação, distribuição e higienização  

O objeto deste Termo de Referência será desenvolvido pela CONTRATADA através de 

quadro de pessoal qualificado, com escolaridade em conformidade com o quadro de 

recursos humanos constantes no Item 13 do presente Termo de Referência.  

 

9.3. Das especificações Básicas  

9.3.1 Os tipos de refeições a serem ofertadas nos restaurantes populares são: café da 

manhã, almoço, e jantar.  
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9.3.2 Na modalidade café da manhã, o horário de atendimento será entre 07h e 09h, de 

segunda-feira a domingo. 

9.3.3 Na modalidade almoço, o horário de atendimento será entre 11h e 14h, de 

segunda-feira a domingo.  

9.3.4 Na modalidade jantar, o horário de atendimento será, entre 18h e 20h, de 

segunda-feira a domingo. 

9.3.5 As quantidades de refeições e horários de atendimento poderão ser alterados 

mediante autorização expressa da contratante após justificativa pormenorizada 

elaborada pela contratada.  

9.3.6 Excepcionalmente, mediante a aprovação prévia da CONTRATANTE, poderá a 

CONTRATADA utilizar horário especial para abertura e fechamento dos restaurantes 

populares, mediante justificativa.  

9.3.7 É vedada a entrega de quaisquer refeições em embalagens fornecidas pelos 

usuários. 

9.4 Das Especificações Técnicas de Produção  

9.4.1 As especificações técnicas dispostas a seguir são de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

9.4.1.1. Apresentar mensalmente sugestão dos cardápios, até o quinto dia útil do mês 

antecedente do início de sua aplicação, os quais deverão ser aprovados pela 

CONTRATANTE.  

9.4.1.2. Os cardápios mensais serão elaborados pela Gerente Nutricional da 

Contratada e deverão ser seguidos, tanto quanto à composição quanto ao modo de 

preparo.  

9.4.1.3  A elaboração e planejamento dos cardápios devem observar alguns fatores, a 

fim de aproveitar melhor as qualidades nutricionais dos alimentos utilizados e ainda 

contribuir para redução de custos: 

I. Safra de Alimentos: comprando produtos de safra, dando preferência ao que 

está em abundância, é possível aproveitar melhor as qualidades nutricionais dos 

alimentos, isto significa consumir melhor e desperdiçar menos, além de 

considerar os impactos ambientais, sociais e econômicos; 
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II. Qualidade dos Alimentos: Produtos de maior qualidade rendem mais e diminuem 

o custo total da refeição; 

III. Quantidade: o preparo das quantidades necessárias é uma forma de evitar o 

desperdício;  

IV. Aproveitamento: devem ser evitados os alimentos que não são totalmente 

aproveitados durante o processo de preparo, bem como os alimentos que 

exigem maior dispêndio de tempo na sua manipulação. Sempre que possível, os 

alimentos devem ser aproveitados integralmente;  

V. Aceitação dos cardápios: Adequar o cardápio à preferência do público atendido, 

observando os hábitos alimentares locais; 

VI. Disponibilização de doações:  Adequar o cardápio sempre que houver 

disponibilidade de doações de itens, observando a qualidade nutricional dos 

pratos, obedecendo aos quantitativos e dispositivos deste Termo de Referência. 

9.4.1.4 As refeições em desconformidade com o cardápio pactuado e que gerarem 

prejuízo ao público atendido, não serão consideradas para fins de pagamento.  

9.4.1.5 As eventuais alterações de cardápio deverão ser aprovadas pela 

CONTRATANTE, obedecendo aos quantitativos e dispositivos deste Termo de 

Referência, sendo passível de glosa qualquer alteração à revelia da CONTRATANTE.  

9.4.1.6 Em caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado, a CONTRATADA 

deverá solicitar com mínimo de 72 (setenta duas) horas de antecedência e por escrito à 

SEMAS a modificação do cardápio sendo necessário ser devidamente aprovado pela 

CONTRATANTE.  

9.4.1.7 Elaborar fichas técnicas de todas as preparações do cardápio servido no 

Restaurante Popular e apresentá-las a SEMAS para aprovação prévia. Estas fichas 

deverão estar disponíveis, na área de produção de alimentos para utilização da equipe 

de produção.  

9.4.1.8 Deverão ser encaminhadas as cópias de todas as fichas técnicas a SEMAS 

após 30 (trinta) dias de implantação e/ou em casos de novas preparações.  

9.4.1.9 Realizar os cálculos referentes ao valor nutricional de cada preparação, 

baseada na ficha técnica da própria Unidade, contendo valor energético por porção 
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contratual, especificando o tamanho da porção em gramas e medidas caseiras, 

percentual de macronutrientes (carboidratos, sódio, proteínas e lipídios). 

9.4.1.10 O valor nutricional das refeições deverá ser calculado com base nas 

recomendações nutricionais do Guia Alimentar para a População Brasileira, Ministério 

da Saúde, e Programa Alimentação do Trabalhador, atendendo ao perfil nutricional da 

população sadia usuária do Restaurante, obtido por meio de estudos de avaliação do 

perfil nutricional da população usuária, sempre que possível. 

9.4.1.11 Fornecer refeições especiais de acordo com o cardápio préestabelecido em 

datas comemorativas tais como: Páscoa, Natal,  Ano Novo, entre outras.  

9.4.1.12 Os cardápios especiais deverão ser compostos de produtos habitualmente 

consumidos nas respectivas datas comemorativas e serão apresentados e validados 

pela da CONTRATANTE.  

9.4.1.13 As preparações devem respeitar a identidade cultural e alimentar da 

população local, observando os atributos da alimentação saudável: cor, sabor, 

variedade, segurança sanitária e harmonia entre nutrientes.  

9.4.1.14 As refeições deverão ser preparadas e servidas respeitando-se as técnicas 

dietéticas apropriadas para cada gênero alimentício.  

9.4.1.15 As refeições deverão ser servidas em uma bandeja lisa contendo um prato, 

guardanapo e talher (colher, garfo e faca). Deverá ser disponibilizado prato de plástico 

resistente para crianças e idosos, quando solicitado, assim como colheres descartáveis 

para os mesmos.  

9.4.1.16 Todas as carnes e produtos lácteos utilizados nas preparações deverão ser de 

boa qualidade, conter o selo do Serviço de Inspeção Federal e serem adquiridos em 

estabelecimento fiscalizado pelos órgãos competentes. 

 

9.5 Café da Manhã/Café da tarde 

9.5.1 O cardápio diário da refeição do tipo café da mahã/café da tarde deverá ter a 

seguinte composição básica: 

TIPO DA REFEIÇÃO ITEM GRAMATURA 

CAFÉ DA MANHÃ PANIFICAÇÃO 100g 100g 
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MANTEIGA ou DOCE 5g 

LEITE 200ml 

CAFÉ 100ml 

FRUTA 90g 

9.5.1.1 PANIFICAÇÃO: Serão ofertados 2 unidades de pão francês, totalizando 100g 

(cem gramas), com 5g de manteiga ou doce de frutas. Eventualmente, poderá uma 

unidade ser substituída por 50g (cinquenta gramas) de outros produtos de panificação 

(bolos, pães especiais, broas ou roscas), conforme previsão de cardápio estabelecido 

mensalmente em conjunto com a CONTRATANTE. Entende-se por pão especial: pão 

doce, brioche, pão bolachão, de milho, etc.  

9.5.1.2 MANTEIGA: Entende-se por manteiga o produto gorduroso obtido 

exclusivamente pela bateção e maxalagem, com ou sem modificação biológica de 

creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca.  

9.5.1.3 LEITE: Serão servidos 200 ml (duzentos mililitros) de leite esterilizado integral, 

não devendo estar adoçado.  

9.5.1.4 CAFÉ: Serão servidos 100 ml (cem mililitros) de café para cada usuário. Deverá 

ser adotada a seguinte diluição para 100 ml (cem mililitros): 8g (oito gramas) de café e 

5g (cinco gramas) de açúcar. Deverá ser servida a opção de café sem açúcar aos 

usuários.  

9.5.1.5 FRUTA: Será oferecida fruta da estação, sendo uma unidade ou fatia por 

usuário com no mínimo 90g (noventa gramas).  

9.5.1.6 Será fornecido açúcar ou adoçante, à escolha do usuário, para uso no café e/ou 

leite, além de guardanapos de papel de boa absorção acondicionados em invólucros 

próprios. 

 

9.6. Almoço/Janta:  

9.6.1 . O almoço deverá conter de seiscentas a oitocentas calorias e deverá 

corresponder à faixa de 30-40% (trinta a quarenta por cento) do VET diário, conforme 

preconizado pelo Programa Alimentação do Trabalhador (PAT).  
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9.6.2 O percentual protéico - calórico (NdPCal) das refeições deverá ser de no mínimo 

6% (seis por cento) e no máximo 10 % (dez por cento). O cardápio diário da refeição do 

tipo almoço deverá ser constituído, obrigatoriamente, de: 

TIPO DA REFEIÇÃO ITEM GRAMATURA (in natura) 

ALMOÇO/JANTA 

SALADAS 100g 

ARROZ 100g 

FEIJÃO 70g 

GUARNIÇÃO COMPLEMENTO - 50 a 100g 

PRATO PROTÉICO 120 a 250g 

BEBIDA 180ml 

SOBREMESA 50 a 120g 

COMPLEMENTO - - 

9.6.3 SALADAS: serão ofertados 100g de salada composta com vegetal tipo A (acelga, 

agrião, alface, couve, pepino, pimentão, repolho, tomate, cebola, rúcula, cheiro-verde, 

cebolinha) E vegetal tipo B (abobrinha, abóbora, jerimum, beterraba, berinjela, chuchu, 

couve-flor, cenoura, quiabo, maxixe, vagem, milho).  

I. As saladas deverão ser compostas de: um tipo folhoso e um não folhoso; 

 II.As saladas poderão ser acrescidas por frios, conservas e frutas.  

9.6.4 ARROZ: só será permitido arroz tipo 1, podendo ser servido simples ou composto 

(a grega, de couve, com cenoura, com brócolis, etc). O porcionamento de arroz 

preparado deverá ser de 200g per capita. 

 9.6.5. FEIJÃO: só será permitido arroz tipo 1, podendo ser carioca, branco, macassar, 

verde ou preto. O porcionamento de feijão preparado deverá ser de 150g per capita.  

9.6.6. GUARNIÇÃO: variada, contendo vegetal tipo C (aipim, batata-doce, batata 

inglesa), farofas ou massas.  

TIPO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE A SER SERVIDA 

Vegetal Tipo C 100g 

Farofa Farinha de mandioca 50g 

Macarrão Espaguete, penne, parafuso 100g 
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Purê Batata inglesa, Batata doce, 
Batata Aipo ou aipim 

100g 

9.6.7 PRATO PROTÉICO: carne bovina, suína, pescados, aves e vísceras, preparados 

segundo as diversas variações da cozinha nacional e internacional. O porcionamento 

do prato proteico preparado e pronto para consumo deverá ser de no mínimo 120g de 

carne sem osso e 180g de carne com osso (independentemente do peso do 

osso/cartilagem óssea) per capita, sem levar em consideração o caldo ou molho da 

preparação. As carnes utilizadas devem ser de boa qualidade, sendo permitido, 

preferencialmente, o uso dos seguintes tipos: 

I. Carne Bovina: Acém, Patinho, Coxão Mole, Alcatra, Cupim, Lagarto. 

II. Frango: Coxa e sobrecoxa, Filé de sassami, Peito sem osso;  

III. Carne suína sem osso: pernil;  

IV. Pescados: Filés de peixes diversos sem espinha;  

V. Vísceras: Fígado, coração, moela.  

 

A frequência dos pratos proteicos, em média, deverá ser: 

I. Carne bovina com osso – 1 x mês. 

II. Carne bovina sem osso – 5 x mês. 

III. Carne de frango com osso – 5 x mês. 

IV. Carne de frango sem osso – 2 x mês.  

V. Carne suína sem osso – 1 x mês.  

VI. Carne de pescados – 4 x mês.  

VII. Carne de vísceras – 2 x mês. 

VIII. Prato proteico composto – 10x mês (sextas-feiras, sábados e domingos) 

 

9.6.7.1- Entende-se por prato protéico composto preparações como: feijoada, lasanha, 

dobradinha, cozido. As preparações proteicas poderão ser acrescidas de vegetais tipo 

C. As preparações de carnes suínas e pescados deverão ser acompanhadas de limão, 

dispostos no balcão de distribuição. Não será permitida a utilização de carnes com 
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aponeuroses, tendões e excesso de tecido adiposo. Quando forem servidos no 

cardápio vísceras, carne suína e feijoada, a CONTRATADA deverá oferecer como 

opções de substituição aos usuários, preparações do tipo: ovos (omelete, ovo mexido 

ou torta de ovos), torta de legumes ou carne, carne moída. A feijoada deverá ser 

elaborada nas seguintes composições e proporções dos ingredientes: feijão preto 

(30%), carne suína magra e salgada (25%), linguiça calabresa (10%), carne bovina 

salgada tipo charque (10%), carne bovina como acém, músculo e patinho (25%). Os 

tipos de carne suína que devem ser utilizados são: paleta suína, lombo suíno ou pernil 

suíno salgados. Não serão permitidos: suíno, carne salgada e máscara suína (cara 

com orelha suína). A dobradinha servida deverá ser elaborada nas seguintes 

composições e proporções: feijão branco (30%), bucho (40%), linguiça calabresa (15%) 

e carne bovina salgada tipo charque (15%). O cozido deverá ser elaborado nas 

seguintes composições e proporções dos ingredientes: carne bovina como acém, 

músculo e patinho (50%), linguiça calabresa (10%), carne bovina salgada tipo charque 

(15%), vegetais tipo B e C (25%). Nos casos de preparações do tipo torta, 

escondidinho ou outras que sejam compostas de massas, além da proteína, o 

porcionamento deverá ser ajustado para 150g.  

9.6.8 BEBIDA: Será disponibilizado no salão/refeitório, bebedouros de água potável, 

para acesso de livre e demanda. Será oferecido junto à distribuição de refeições, suco 

de fruta, elaborado com polpa de fruta ou fruta in natura em copo descartável de 200 

ml, sendo uma unidade por usuário. A diluição da polpa do suco deverá seguir a 

recomendação descrita pelo fabricante.  

9.6.9 SOBREMESA: Serão ofertados 50g (cinquenta gramas) de doce (goiabada, leite, 

cocada, bananada, compotas, amendoim ou sobremesas elaboradas) ou uma unidade 

ou fatia média (90g) de frutas da época, conforme previsão de cardápio estabelecido 

mensalmente em conjunto com a CONTRATANTE. 

9.6.10 COMPLEMENTO: deverá ser oferecido café com e sem açúcar, identificados em 

garrafas térmicas dispostos em local específico no refeitório, em copos descartáveis de 

50 ml. Em complementação ao cardápio diário deverão ser oferecidos os seguintes 

itens, em quantidade suficiente para atender aos usuários: 

I. Guardanapos de papel de boa absorção acondicionados em invólucros 

próprios; 
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II. Palito embalado individualmente (sachê), sendo uma unidade por usuário;  

III. Farinha de mandioca acondicionada em farinheira; 

IV. Molho de pimenta;  

V. Azeite de oliva;  

VI. Vinagre;  

VII. Adoçante;  

VIII. Açúcar. 

 

9.7- O prazo para início da execução do serviço será de até 15 (quinze) dias após a 

assinatura do contrato; 

9.8- A implantação total do equipamento conforme previsto neste TR poderá ocorrer no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo a Contratada apresentar proposta de 

implantação com planejamento de execução .  

 

10. ATIVIDADES DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO 

10.1- A Contratada deverá registrar os atendidos no serviço, no sistema da 

Contratante. Elaborar relatório mensal em modelo previamente padronizado pelo órgão 

gestor, com a descrição das atividades desenvolvidas de acordo com os planos de 

trabalho, ou alteradas, neste caso com as devidas justificativas. Alimentar os Sistemas 

desenvolvidos pela Vigilância Socioassistencial para controle dos usuários inseridos no 

mês e dos casos desligados do serviço, indicando a data e o motivo do desligamento. 

Elaboração e envio de relatórios mensal e anual e sempre que solicitado. 

 

11. INFRAESTRUTURA  

11.1 O serviço será executado em imóvel cedido pela Secretaria de Assistência Social, 

localizado à Av Mauro Ramos, 722; 

11.2 O serviço deverá estar articulado e ofertar outras ações de segurança alimentar e 

nutricional, como educação alimentar, dentre outras ações. Recomenda-se ainda, 

compra de gêneros oriundos da agricultura familiar e de pequenos produtores, 
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estimulando a economia local e gerando emprego e renda. Desta forma, os resultados 

são potencializados com impactos na eficiência, eficácia e efetividade na gestão do 

restaurante. 

11.3 O espaço deverá estar adequado de acordo com as normas e legislação vigente.  

11.4 O serviço deverá ter placas de identificação nas salas, setores que devem incluir a 

logo da PMF/SEMAS. Todo material gráfico, uniformes e identificação deverá constar a 

logo da PMF/SEMAS e deverá seguir a padronização disponibilizada pela Contratante. 

11.5 Sistema online de registro de refeições: A OSC deverá ofertar sistema online de 

registro de refeições servidas. Para isso, é necessário que os computadores estejam 

instalados na unidade, assim como o perfeito funcionamento das instalações elétricas e 

de lógica (cabos de internet). A OSC é responsável por providenciar condições 

necessárias para funcionamento destes sistemas.  

11.6 Instalação de câmera: A fim de aprimorar o monitoramento e suporte por parte da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a OSC deverá possuir câmeras digitais 

instaladas em todas as salas e espaços da unidade, exceto em locais como banheiros. 

No mínimo 3 em seus salões/refeitórios, posicionadas estrategicamente para visualizar 

o registro das refeições servidas. O acesso on line deverá ser disponibilizado à 

Contratante sendo a Contratada, responsável por providenciar condições necessárias 

para funcionamento destes sistemas.  

11.7- Sugere-se a disponibilização de provedor de internet com especificação mínima 

para link de internet − Link de no mínimo 10MB REAL (link dedicado) ou, − Link de 

Banda Larga com no mínimo 60MB (para que chegue a 10MB REAL). − Esses links 

preferencialmente com IP Fixo e conexão entrante. 

11.8- Os equipamentos e utensílios necessários para implantação do serviço poderão 

ser adquiridos com recurso destinado à implantação do serviço, conforme item 3 deste 

Termo de Referência. A listagem prevista no  “Anexo II – Lista de Equipamentos, 

Móveis e demais Utensílios” deverá ser obedecida e qualquer alteração de 

especificação ou quantidade somente será autorizada para fins de prestação de contas 

mediante autorização prévia da Contratante após solicitação formal da contratada 

mediante justificativa; 
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12. FUNCIONAMENTO 

12.1- O funcionamento do serviço se dará durante todos os dias da semana, incluindo 

finais de semana e feriados. 

12.2- O quadro de atividades de educação nutricional, qualificação, capacitação deverá 

ser organizado pela equipe técnica respeitando o interesse e participação dos usuários 

e deverá ofertar diariamente pelo menos, 1 (uma) atividade. 

 

13. RECURSOS HUMANOS 

13. 1- Para o desenvolvimento das atividades previstas no Objeto deste Edital, a OSC 

gestora deverá disponibilizar, no mínimo, a seguinte Equipe de funcionários exclusivos 

para a unidade:  

Função Escolaridade 
Carga horária 

semanal 
Quant. Competências 

Administrador Geral 

Nível superior 

completo com 

Registro em 

Conselho 

Profissional 

40h 01 

Responsável Técnico e Gestão 

do Serviço:  

Elaborar, em conjunto com a 

equipe técnica e demais 

colaboradores, o projeto técnico 

do serviço;  

Organizar a seleção e 

contratação de pessoal e 

supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos;  

Coordenar o planejamento das 

ações em equipe; Elaborar 

relatório mensal; Articulação com 

a rede de serviços;  

 

Gerente 

Nutricional 

Nível superior 

completo em 

Nutrição e 

Registro no 

40 h 01 

Responsável Técnico e Gestão 

do Serviço:  

Supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos;  
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CRN/SC Coordenar o planejamento das 

ações em equipe no processo de 

preparo das refeições e orienta 

os colaboradores a manipular os 

alimentos de forma correta;  

Elaborar e definir o cardápio a 

ser servido; 

Elaborar relatório mensal; 

Articulação com a rede de 

serviços. 

Assistente 

administrativo 

Nível Médio, 

Técnico ou 

Tecnólogo 

40 h 01 

Redigir documentos; digitar, 

organizar, elaborar, registrar, 

controlar, acompanhar e 

administrativos; executar o 

recebimento, distribuição, 

suprimento, registro, controle dos 

documentos, materiais, gêneros 

e equipamentos; atender às 

solicitações de informações ao 

público interno e externo através 

de recepção, reuniões e outras 

atividades de apoio 

administrativo; - organizar os 

documentos para a prestação de 

contas da parceria; organizar o 

processo de trabalho através do 

planejamento e programação das 

ações e atividades de 

implementação dos serviços de 

acordo com os procedimentos e 

normas administrativas; participar 

de reuniões, treinamento e 

desenvolvimento para 

aperfeiçoamento do processo de 

trabalho; realizar outras tarefas 

correlatas. 

Técnico Social 
Nível superior 

completo e 
40 h 01 

Atendimento social aos usuários 

do serviço, especialmente 
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experiência em 

função 

congênere e 

que integre a 

equipe do 

SUAS 

(Assistente 

Social, 

Psicólogo, 

Antropólogo, 

Pedagogo, 

Sociólogo), 

com Registro 

no Conselho 

Profissional 

àqueles  

participantes das atividades de 

capacitação profissional 

correlatas à área nutricional e 

gastronômica a fim de promover 

reinserção profissional. 

Apoio no trabalho em Equipe. 

Técnico em 

Agronomia 

Nível Médio, 

com Registro 

no Conselho 

Profissional 

40 h 01 

Projetar e gerenciar instalações e 

manutenção da horta; Planejar e 

realizar atividades na horta; 

Projetar, montar, monitorar e 

orientar sobre atividades de 

compostagem e outras 

correlatas. 

Realizar oficinas para os usuários 

atendidos e atuar em conjunto 

com a equipe. 

Técnico em Nutrição 

Nível Médio, 

com Registro 

Profissional 

40 h 02 

Controlar e supervisionar o 

preparo de refeições de usuários, 

observando e instruindo, quanto 

à aplicação de técnicas 

adequadas de higienização, pré-

preparo, cocção e 

armazenamento de alimentos. 

Avaliar os alimentos e suas 

condições de consumo. 

Vigilante 

Nível Médio, 

Curso 

profissional 

12 X 36 04 

Exercer vigilância no 

equipamento, rondando suas 

dependências e observando a 

entrada e saída de pessoas ou 
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Vigilante bens, para evitar roubos, atos de 

violência e outras infrações à 

ordem e à segurança. Percorrer a 

área sob sua responsabilidade, 

atentamente para eventuais 

anormalidades nas rotinas de 

serviço e ambientais. 

O profissional será responsável 

por garantir a proteção física, 

tanto de pessoas, quanto do 

patrimônio. 

Operador de Caixa Nível Médio 40h 02 
Abertura, cobrança e fechamento 

do caixa. 

Cozinheiro 
Nível 

fundamental 
40h 02 

Manipular e temperar alimentos; 

preparo e apresentação de 

pratos quentes e frios, salgados e 

doces; verificar o estado de 

conservação dos 

ingredientes,  gerenciar estoque 

de produtos, manipular utensílios 

de cozinha, manter a 

organização e limpeza do 

ambiente de trabalho. 

Controlador de 

Acesso 

Nível 

fundamental 
40h 02 

Organização da fila, auxiliar os 

usuários com deficiências e 

idosos com problemas de 

locomoção. 

Auxiliar de Cozinha 
Nível 

fundamental 
40 h 10 

Auxiliar na preparação dos 

alimentos, servir e organizar a 

alimentação e itens de cozinha.  

Realizar outras tarefas correlatas. 

Auxiliar de Limpeza 

 

Nível 

fundamental 
40 h 04 

Realizar a limpeza e organização 

dos espaços da unidade e 

realizar outras tarefas correlatas. 

Auxiliar de Nível 40h 01 Realizar a limpeza e organização 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
25/01/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3119

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 

Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 
 

manutenção/zeladoria 

 

fundamental dos espaços, especialmente os 

externos; realizar atividades de 

pintura, manutenção e zeladoria 

de todo equipamento 

Total Funcionários   31  

 

14. ATIVIDADES MÍNIMAS A SEREM OFERECIDAS:  

- 03 Refeições diárias, e uma grade semanal de atividades, com oferta de pelo menos 

1 atividade diária, a ser planejada pela equipe técnica, prevendo oficinas e capacitação 

correlatas ao serviço oferecido, como hortas, panificação, confeitaria, cozinheiro, 

educação nutricional etc  

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Fornecer todos os insumos, produtos e mão-de-obra necessários para completa 

execução dos serviços.  

15.2. Garantir o fornecimento das preparações previstas no cardápio do dia durante o 

período de atendimento aos usuários,  sem interrupções ou atrasos de qualquer 

natureza, na quantidade estabelecida no contrato, sob risco de aplicação de 

penalidade.  

15.3. Responsabilizar-se exclusivamente por todos os encargos sociais, fiscais, 

comerciais, e outros que decorrem da execução do objeto contratual.  

15.4. Desenvolver boas relações com a CONTRATANTE e sua equipe técnica, 

acatando orientações e instruções pertinentes às normas de segurança, higiene, 

segurança do trabalho, legislação dos alimentos e Segurança Alimentar e Nutricional.  

15.5. Manter, durante toda a execução dos serviços contratados, um Responsável 

Técnico Nutricionista legalmente habilitado, além do cumprimento adequado do quadro 

técnico de nutricionistas e equipe mínima exclusiva para a Unidade.  

15.6. Providenciar o Alvará de Fiscalização do Serviço de Vigilância Sanitária, emitido 

pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Município referente ao 

local onde será instalado o equipamento; 
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15.7 Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos órgãos públicos, 

quando aplicável, realizando as manutenções e adequações necessárias, bem como 

por qualquer multa decorrente da não observância da legislação vigente.  

15.8. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos de embalagens, 

mão de obra, transportes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, inclusive despesas com água, energia e telefone.  

15.9. Manter em perfeitas condições de uso as instalações do Restaurante Popular, 

tais como: pisos, azulejos, cantoneiras dos azulejos, portas, vidros, ferragens de 

esquadrias, telas, forro, torneiras, sifões, ralos, grelhas, registros, louças sanitárias, 

válvulas de descarga, interruptores, tomadas, disjuntores, quadros elétricos, luminárias, 

lâmpadas, reatores, entre outras instalações gerais e especiais, equipamentos e 

móveis vinculados à execução dos serviços. 

 15.10 Responsabilizar-se pela manutenção corretiva dos equipamentos e das 

instalações da cozinha, vestiários e demais áreas.  

15.11 Assumir as despesas de manutenção, conserto e/ou substituição dos 

equipamentos e materiais permanentes.  

15.12 A manutenção dos equipamentos deverá ser efetuada no prazo mínimo e 

levando-se em consideração a importância do equipamento para o funcionamento da 

Unidade, para que não comprometa a segurança ou a qualidade do serviço prestado. 

 15.13 Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu 

armazenamento, em setor próprio, sempre em tempo hábil ao cumprimento do objeto 

consignado no presente Termo de Referência.  

15.14. Adquirir os gêneros alimentícios preferencialmente da Agricultura Familiar, 

podendo a CONTRATANTE estabelecer as interlocuções necessárias com os órgãos e 

empresas do Sistema de Agricultura para promover a viabilidade deste processo.  

15.15 Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, amostra de qualquer 

material e/ou gênero alimentício a ser empregado na execução contratual, sem custos 

adicionais.  

15.16. Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não 

esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou princípio de nutrição e 

dietética.  
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15.17. Substituir, por determinação da CONTRATANTE, o gênero alimentício que 

apresentar baixa aceitabilidade por parte dos consumidores.  

15.18. Manter permanentemente em serviço e em número suficiente, equipe composta 

por profissionais de nutrição de nível superior, bem como um coordenador de serviços 

e pessoal qualificado de forma a garantir o atendimento aos usuários, sendo todos 

devidamente registrados pela empresa, cabendo a esta todo o ônus de natureza 

trabalhista e previdenciária. 

 15.19. Remeter, sempre que solicitado, à CONTRATANTE as escalas diárias de 

serviços de todos os funcionários, especificações, lotação, respectivos horários e 

comunicando, em tempo hábil, qualquer alteração.  

15.20. Promover treinamento específico e periódico de seus funcionários, bem como 

quando identificada essa necessidade pela CONTRATANTE.  

15.21. Caso a CONTRATANTE convide a equipe de funcionários da CONTRATADA 

para participar de capacitação específica, a entidade deverá liberá-los e arcar com os 

custos relacionados.  

15.22. Providenciar, de acordo com o período estipulado pela legislação pertinente, 

exame de saúde de seus funcionários, a fim de evitar a veiculação de doenças aos 

usuários pelos produtos alimentícios, a saúde do manipulador de alimentos deve ser 

comprovada por meio de atestados médicos, exames e laudos laboratoriais originais ou 

suas cópias. Estes documentos devem permanecer à disposição da autoridade 

sanitária sempre que solicitados, no efetivo local de trabalho do manipulador. A 

periodicidade dos exames médicos e laboratoriais deve ser anual, obedecendo às 

exigências dos órgãos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, mas poderá ser 

reduzida dependendo das ocorrências endêmicas de certas doenças.  

15.23. Respeitar e fazer respeitar as normas de segurança de higiene e saúde dos 

funcionários, fornecendo os meios apropriados e necessários à execução das 

atividades laborais.  

15.24. Manter todos os seus funcionários devidamente uniformizados, de acordo com 

as normas sanitárias vigentes, e identificados.  

15.26. Garantir o fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

aos funcionários, de acordo com as atividades desenvolvidas, responsabilizando-se por 
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acidentes de trabalho que venham a ocorrer, por danos resultantes de caso de fortuito 

ou de força maior, por qualquer causa de danificação ou incorreções dos serviços de 

seus funcionários ou de terceiros.  

15.27. Fornecer diariamente aos usuários do Restaurante, talheres, guardanapo de 

papel, palito de dente e copo para água, café ou suco.  

15.28. Disponibilizar sabonete líquido para higienização das mãos dos usuários e 

funcionários e detergente, sabão e outros materiais de limpeza para higienização dos 

utensílios da cozinha.  

15.29. Realizar sistematicamente a limpeza das caixas de gordura e de passagem da 

rede hidro sanitária da cozinha, caixas d’água ou cisterna.  

15.30. Realizar serviço de dedetização e desratização trimestralmente com reforço 

mensal.  

15.31. Fornecer o gás de cozinha para o preparo das refeições do Restaurante. 

15.32. Comunicar de imediato à CONTRATANTE, por meio dos fiscais desta, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais de serviço (cozinha e 

restaurante).  

15.33. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados à saúde dos usuários 

por falta de controle higiênico, sanitário ou de conservação dos alimentos.  

15.34. Conduzir os serviços com estrita observância à legislação federal, estadual, 

municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução 

deste Contrato.  

15.35. Implantar o Manual de Boas Práticas de Fabricação (MBP) e os Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) , no Restaurante Popular no prazo de até 03 (três) meses 

após a assinatura do contrato. Os documentos devem estar organizados, aprovados, 

datados e assinados pelo responsável e acessíveis aos funcionários, servidores da 

CONTRATANTE e à autoridade sanitária e deverão ser atualizados sempre que houver 

necessidade.  

15.36. No mínimo, deverá existir Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para: 

I.higiene e saúde dos funcionários; II.capacitação dos funcionários em Boas Práticas 

com o conteúdo programático mínimo estabelecido no Art. 15, da IN/DIVISA/SVS nº 04, 

de 15 de dezembro de 2014; III.controle de qualidade na recepção de mercadorias; 
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IV.transporte de alimentos; V.higienização e manutenção das instalações, 

equipamentos e móveis com periodicidade adequada; VI.higienização do reservatório e 

controle da potabilidade da água; VII.controle integrado de vetores e pragas urbanas.  

15.37. O POP relacionado à saúde dos funcionários deve especificar os exames 

médicos realizados, a periodicidade de sua execução e contemplar as medidas a 

serem adotadas nos casos de problemas de saúde detectados.  

15.38. O POP referente às operações de higienização de instalações, equipamentos, 

móveis e do reservatório de água, deverá conter, no mínimo, a descrição dos 

procedimentos de limpeza e desinfecção, inclusive o princípio ativo germicida, sua 

concentração de uso, tempo de contato e temperatura que devem ser utilizados, 

quando aplicável, deve contemplar a manutenção e a calibração de equipamentos. 

 15.39. O POP relacionado ao controle integrado de vetores e pragas urbanas deverá 

contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir sua atração, 

abrigo, acesso e proliferação.  

15.40. Dispor no refeitório, um mural ou quadro de avisos, em local visível, medindo 2 

(dois) metros de comprimento por 1,5 metro de largura (2,00x1,50), para expor 

comunicações diversas.  

15.41. Deverá constar, obrigatoriamente, o número do telefone da Ouvidoria da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis e o do Núcleo da Vigilância Sanitária responsável 

pela região onde está estabelecido o Restaurante Popular.  

15.42. Afixar no mural o cardápio do dia e da semana, em letras suficientemente 

grandes para possibilitar fácil leitura pelos usuários de todas as idades.  

15.43. A SEMAS não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, empresas ou quaisquer 

outros. 

15.44 O prazo para início da execução do serviço será de até 15 (quinze) dias após a 

assinatura do contrato; 

15.45. A implantação total do equipamento conforme previsto neste TR poderá ocorrer 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo a Contratada apresentar proposta de 

implantação com planejamento de execução.  
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 Controlar, com acompanhamento da CONTRATADA, o número de refeições 

servidas diariamente, no Restaurante Popular, por intermédio da fiscalização do Gestor 

do contrato, devidamente nomeado pela CONTRATANTE.  

16.2 Solicitar à CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente aos 

seus funcionários observando as especificações constantes deste Termo de 

Referência, supervisionando rotineiramente a observância das normas de segurança, 

higiene e saúde dos funcionários;  

16.3 Fiscalizar a manutenção das instalações, dos equipamentos e de todo o material 

utilizado na execução contratual, bem como exigir da CONTRATADA o reparo e/ou 

substituição imediata do que for danificado, destruído, extraviado ou desgastado pelo 

uso.  

16.4 Efetuar a glosa no pagamento de refeições servidas em desacordo com o 

presente Termo de Referência, especialmente ao que se refere aos cardápios 

predefinidos e gramatura das refeições.  

 

17- CESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS  

17.1- Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC 

bens públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados 

por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de 

instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, 

na forma da lei.  

17.2- Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não compõem o 

patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto 

pactuado.  

17.3- Ao término da parceria prevista neste edital, os bens adquiridos com recursos da 

parceria, incluindo os previstos na sua implantação, deverão ser entregues à 

Contratante que dará destinação de acordo com o interesse público, atendidas as 

normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 
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ANEXO II 

LISTA DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E DEMAIS UTENSÍLIOS  

 

 

N° DESCRIÇÃO Qtd 

 
 

1  

Armário /  Roupeiro em ABS de alto impacto , 8 por tas grandes,  
modular  em sis tema de encaixe, cor das por tas em azul  escuro,  
bandejas internas móveis,  supor te in terno para cab ides , s istema de 
vent i lação,  trancamento tr iplo,  fecho padrão com chave e 
atendimento à NR 24. Cada por ta possui  as seguintes medidas :  
35X45X90 cm. Medida tota l de 6  por tas,  com 3 colunas  e duas 
por tas por  coluna:  1,05X0,45X1,80m. Deve conter  todos os 
acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 
 

02  

 
 

2  

Armário  arquivo de aço com 4 gavetas,  na cor  c inza c laro, 
fechadura com chave,  gavetas com 
sistemadedes l izamentoporpat insdenylon,capacidadedecargade10kg
porgavetaun iformemente d ist r ibuído.  Pintura com pré-t ra tamento 
em nanotecnologia e p intura ele tros tát ica com t inta apó.  
Medidas Al tura 1,33 m / Largura 0,47m /  Profundade 0,70 m. Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

03  

 
3  

Armário  baixo de escr i tór io 2 por tas, na cor  c inza c laro, com quatro 
pra tele iras internas,  duas  portas 
compuxadoresex ternos,fechaduracomchavesebasecompésnivelador
esdealtura.Largura0,80m /  Altura 0.75 m /  Profund idade 0,4 m /  
supor te para até 40 kg. Deve conter  todos os acessór ios 
necessár ios  para sua insta lação.  

 
03  

 
4  

Armário de escr i tór io 2 por tas,  na cor  c inza c laro, com quatro 
pra tele iras internas,  duas portas com 
puxadoresexternos,fechaduracomchavesebasecompésnive ladoresde
altura.Largura0,85m /Altura1,65m / Profundidade0,4m /  
supor teparaaté40kg.  Devecontertodosos acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

 
03  

 
 
 
 

5  

Balança plataforma dig i ta l -  capac idade para 300kg em aço 
inox idável  ou aço carbono SAE 1020. Proteção adic ional  contra 
umidade excess iva de alguns ambientes . Equipada com rodízios  de 
movimentação em pol iest ireno de alta res istênc ia e  durabi l idade.  
Para -  choques la terais.  Pesagem com sis tema de alavancas para 
condições que excedem a carga nominal  e  o uso cont ínuo da 
balança. Alças de movimentação.  Rodas (rodízios)  de pol iest i reno.  
Pés regu láveis .Função acumulador  para peso,  quant idade de peças 
e número de t ransações  efetuadas durante a operação.  Modo 
contador  para real izar  contagens por  amostragem ou peso médio 
por  peça.  Função de tara.  Data e hora.  Deve conter todos os 
acessór ios  necessár ios para sua instalação (conec tores,  cabos,  
etc .. .) .  

 
 
 

01  

 
 
 

6  

Balcão f r io,  dimensionado para receber 2 GNs equivalentes a 1/1  x 
100 + parte em tampo l iso, tendo notota l  
medidade1,50X0,60,profundidadede7cm.Gabineteinfer ioraberto.Tod
ofeitoem açoinox AISI 304.  Válvula de drenagem para remoção de 
água. Sistema de ref r igeração por  serpent inas com contro lador  de 
temperatura.   Botão l iga/des l iga em baquel i te com i luminação.  
Unidade de ref r igeração incorporada. Temperatura de t raba lho: +2º 

 
 

01  
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C a +6º C. Pés em pol iamida 6 .6 (nylon)  com nive lamento de altura.  
Deve conter  todos  os acessór ios necessár ios para suainsta lação.  

 
 
 

7  

Balcão quente formato banho mar ia,  dimensionado para receber 4 
cubas 1/1-200,  equipado com fundo perfurado removíve l  e dreno e 
d imensão tota l  de 1,50 X 0,60, profundidade de 25cm, todo fe ito em 
aço inox AISI 304.  Gabinete infer ior  aber to.  Estru tura interna de 
pro teção de comando contra calor,  gordura e água. Contro le de 
temperatura por  termostatos e lâmpada pi loto.  Pa inel  com 
indicação gradual  de temperatura por  meio de gravação a laser .  
Temperatura  de t rabalho até 90º C.  Botão on/of .  Botões  em 
baquel i te . Pés niveladores em po l iamida 6.6 (nylon) . Deve conter  
todos osacessór ios  necessár ios para sua insta lação.  

 
 

01  

 
8  

Bancada com tampo l iso  de centro  medindo 0,80 X  0,60,  com 
pratele ira infer ior  do t ipo vazado, toda em aço inox AISI  304. Perf is 
de reforço estrutural .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés em 
pol iamida6.6 (nylon).  Deve conter  todos os  acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

 
01  

 
9  

Bancada com tampo l iso  de centro  medindo 1,20 X  0,60,  com 
pratele ira infer ior  do t ipo vazado, toda em aço inox AISI  304. Perf is 
de reforço estrutural .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés em 
pol iamida6.6 (nylon).  Deve conter  todos os  acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

 
01  

 
10 

Bancada com tampo l iso  de centro  medindo 1,50 X  0,60,  com 
pratele ira infer ior  do t ipo vazado, toda em aço inox AISI  304. Perf is 
de reforço estrutural .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés em 
pol iamida6.6 (nylon).  Deve conter  todos os  acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

 
01  

 
11 

Bancada com tampo l iso  de centro  medindo 1,50 X  0,70,  com 
pratele ira infer ior  do t ipo vazado, toda em aço inox AISI  304. Perf is 
de reforço estrutural .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés em 
pol iamida 6.6 (nylon). Deve conter  todos os acessór ios necessários 
para sua insta lação.  

 
01  

 
12 

Bancada com tampo l iso  de centro  medindo 1,80 X  0,70,  com 
pratele ira infer ior  do t ipo vazado, toda em aço inox AISI  304. Perf is 
de reforço estrutural .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés em 
pol iamida6.6 (nylon).  Deve conter  todos os  acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

 
02  

 
 

13 

Bancada medindo 1,5 X 0,70,  toda em aço inox AISI 304 e com 1 
cuba (0,50 X 0 ,40 X 0,30)  pos ic ionamento conforme layout  do local .  
Espelho poster ior chanf rado medindo 100 mm de altura.  Per f is  de 
reforço estrutura l .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Borda v incada 
para não escoamento de água. Pés em pol iamida 6.6 (nylon) .  Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 
 

01  

 

 

14 

Bancada medindo 2,00 X 0,70,  toda em aço inox AISI  304 e com 1 
cuba (0,60 X  0 ,50 X 0,40)  pos ic ionamento conforme layout  do local .  
Espelho poster ior chanf rado medindo 100 mm de al tura.  Per f is  de 
reforço estrutura l .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Borda vincada 
para não escoamento de água. Pés em pol iamida 6.6 (nylon) . Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 

 

01  

 

 

15 

Bancada medindo 2,10 X 0,70,  toda fe i ta  em aço inox AISI 304 e 
com 3 cubas (0,60 X 0,60 X 0,40)  pos ic ionadas conforme layout do 
local .  Espelho poster ior chanf rado medindo 100 mm de al tura .  
Per f is  de reforço es trutural .  Contraventamento tubu lar  ø1’ ’ .  Borda 
vincada para não escoamento de água. Pés em pol iamida 6.6 
(nylon) . Deve conter  todos  os  acessór ios necessár ios  para sua 
insta lação.  

 

 

01  
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16 

Bancada medindo 2,40 X 0,70,  toda fe i ta  em aço inox AISI 304 e 
com 2 cubas (0,60 X 0,50 X 0,40)  pos ic ionadas conforme layout do 
local .  Espelho poster ior chanf rado medindo 100 mm de al tura .  
Per f is  de reforço es trutural .  Contraventamento tubu lar  ø1’ ’ .  Borda 
vincada para não escoamento de água. Pés em pol iamida 6.6 
(nylon) . Deve conter  todos  os  acessór ios necessár ios  para sua 
insta lação.  

01  

 

 

17 

Bancada medindo 2,70 X 0,70,  toda em aço inox AISI  304, com 2 
cubas (0,50 X 0,50 X 0,40)  pos ic ionamento conforme layout  do 
local  e furo para detr i tos  ø200 mm na superf íc ie do lado esquerdo. 
Espelho poster ior chanf rado medindo 100 mm de al tura.  Per f is  de 
reforço estrutura l .  Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Borda vincada 
para não escoamento de água. Pés em pol iamida 6.6 (nylon) . Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

01  

 

18 

Banco sem encos to para ves t iár io em PVC, medindo 1,50m, na cor 
branca,  res istente a umidade,ác idos e gorduras.  Bordas 
arredondadas para evitar ac identes . Resis tênc ia de carga 400 kg. ,  
não deve manchar com o uso de detergentes.  

02  

 

19 

Cadeira  execut iva para escr i tór io,  gi ra tór ia,  na cor  preta , em tecido 
l iso,  com braço,  reforçada, produzida em tubo de aço de carbono, 
p intura em epoxi ,  5 rodízios em nylon,  p is tão à gás e regu lagem de 
al tura 3 estágios.  Deve conter todos os  acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

04  

 

20 

Cadeira  execut iva para escr i tór io,  gi ra tór ia,  na cor  preta , em tecido 
l iso,  sem braço,  reforçada, produzida em tubo de aço de carbono, 
p intura em epoxi ,  5 rodízios em nylon,  p is tão à gás e regu lagem de 
al tura 3 estágios.  Deve conter todos os  acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

06  

 

 

21 

Cadeira  para caixa,  t ipo secretár ia,  g iratór ia ,  na cor  pre ta,  em 
tec ido l iso, com braço,  reforçada, produzida em tubo de aço de 
carbono, p intura em epox i,  5 rodízios em nylon,  p is tão à gás  e 
regulagem de al tura 3 estágios,  descanso para pés,  com espuma 
injetada,  revest imento em tec ido, com espuma de curvatura 
ergonômica acentuada, contra capa em pol ipropi leno no assento e 
encosto . Capacidade para 110 qui los . Deve conter  todos os 
acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

02  

 

 

 

 

 

 

22 

Caldeirão industr ia l à gás , capac idade para 500 l i t ros , fe ito 
inte iramente em aço inox  AISI  304,  tampa americana,  dobradiça 
reforçada e cabo extensor  em aço inox idável  com manípu lo em 
baquel i te , panela  interna de cocção e revest imento ex terno 
inte iramente em aço inox idável  com tota l isolação térmica em 
mantas de lã de vidro,  chaminés inox idáveis para exalação de 
gases e calor,  pa inel  de comando em aço inox idável ,  botões em 
baquel i te  com ajuste gradual de temperatura ou chama,  estrutura e 
camisa de vapor extra reforçada em aço qual i f icado e tra tado com 
revest imentos em primer ant icorros ivo,  Aquec imento a gás 
autogerador  de vapor  através de ga ler ias  espec ia is  de queimadores 
mult i tubu lares com chama pi loto de segurança operac ional,  vá lvula 
de escoamento,  torneira  g iratór ia,  vá lvula para n ível  de 
camisa,válvula de segurança e manômetro, equipado com vá lvu la 
de segurança, pés niveladores.  Deve conter todos os acessór ios 
necessár ios  para sua ins ta lação (Ki t  de insta lação,  mangueiras, 
reg is tros, etc . . . ) .  Deve acompanhar def letor para base docaldeirão 

01  
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de 500L, cons truído de aço inox AISI 304, isolamento de lã de vidro 
e 3 rodízios de 3".  

 

 

 

 

 

 

 

23 

Caldeirão industr ia l à  gás, s is tema de autoc lave, capacidade para 
500 l i t ros,  fe ito inte iramente em aço inox AISI 304,  tampa em aço 
inox idável  autoc lavada com válvu la de segurança,  equ ipada com 
toniquetes extra reforçados,  fechamento hermét ico através de 
gaxetas  de vedação em neoprene,  s istema de abertura e  
fechamento composto  por  amortecedores espec ia is,  cabo extensor 
em aço inox idável  com manípulo em baqueli te,  panela in terna de 
cocção e revest imento externo inte iramente em aço inox idável com 
to ta l  iso lação térmica em mantas de lã de vidro,  chaminés 
inox idáveis  para exalação de gases  e calor ,  pa ine l  de comando em 
aço inox idável ,  botões em baqueli te com ajuste gradual de 
temperatura ou chama, estrutura  e camisa de vapor extra reforçada 
em aço qual i f icado e t ratado com revest imentos em pr imer  
ant icor ros ivo,  Aquec imento a gás autogerador  de vapor através de 
galer ias especia is de queimadores mult i tubulares com chama pi loto 
de segurança operac ional ,  válvula de escoamento, torneira 
g iratór ia, válvu la para nível  de camisa,  válvula de segurança e 
manômetro, equipado com válvu la de segurança, pés niveladores.  
Deve conter  todos  os  acessór ios  necessários para sua insta lação 
(Ki t  de insta lação, mangueiras,  regis tros,  etc . . .) .Deve 
acompanhardef letor  para base do calde irão de 500L,  const ruído de 
aço inox AISI 304,  isolamento de lã de vidro e3 rodízios de3".  

 

 

 

 

 

 

 

01  
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Freezer  Ver t ica l.  Ex ternamente em aço inox   e  internamente em 
alumínio l iso naval .  Sis tema de ref r igeração por  meio de unidade 
compressora hermet icamente selada com comando automát ico por  
programador dig ita l e parede f r ia,  gás ecológico. Capac idade 
mínima: 1200 l i t ros . Temperatura de traba lho:  0°C a -18°C.  
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Coifa modular  para exaus tão em inox. Deve conter todos os 
acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 

01  

 

26 

Coletor  de copos descar táveis  200ml,  com 4 compart imentos 
tubulares,  em pol ipropileno,  com aro para f ixação de saco plást ico,  
capacidade para 300 copos  (24 cm de d iâmetro x  62cm de a ltura) ,  cor  
azu l .  

 

02  

 

27 

Computador  desk top com W indows 10,  Processador Inte l I5, 4GB de 
memór ia,  HD 500GB,  Porta RJ-  45 de rede e/ou adaptador Wifi, Moni tor  
15 polegadas,  mause, tec lado,  câmera, auto fa lantes,  
b luetooth,entradasUSB,conectoresdefonedeouvidoemicr ifone, le i tordec
artãodemídia,saídade l inha,  por ta de rede,  entradaHDMI 

 

06  

 

28 

Descascador de legumes em aço inox – cap. 200 kg com caixa de 
decantação,  so ldado com costura,  e lemento de descascamento com 
disco abras ivo de carboneto de s i l íc io,  removivel ,  t imer, Caixa 
recolhedora de resíduos.  Deve conter todos os acessór ios  necessários 
para sua insta lção.  
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Fogão com 8 queimadores de al ta potênc ia. Todo fe i to em aço 
inox idavel  AISI  304.  Centrogre lhas  em ferro fundido 500x500 mm com 
pintura específ ica res is tente à a l tas temperaturas,  grelhas t ipo 
amer icana (cont ínua)  em ferro  fund ido com pintura específ ica 
res istente à a l tas temperaturas . Queimador em ferro fund ido composto 
por cach imbo Ø100 mm e coroa Ø295 mm com pin tura específ ica 
res istente à a l tas  temperaturas .  Vá lvu la industr ia l  de gás,  com ajuste 

 

 

 

 

01  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
25/01/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3119

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 

Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 
 

29 de graduação de chama, paine l de comando duplo (duas faces)  com 
manípulos em banquel i te.  Gaveta infer ior em aço inox AISI 304 para 
co leta de resíduos . Prate le ira infer ior  gradeada em aço inox idável  AISI 
304. Pés  niveladores  de al tura em 
pol iamida6.0(nylon).Dimensões:de2,40x1,10x0,90maté2,50x1,30x0,90
m. Deve conter todos  os acessór ios necessár ios para sua insta lação 
(Ki t  de ins ta lação, mangueiras , reg istros,etc .. . ) .  
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Forno combinado à gás  (ver if icar se será gás de rua ou GLP),  
capacidade para 40 GNs 1/1x65mm 
(compat ívelcomGNsdedemaisprofundidadesegre lhas).Formatocompatív
elparaentradaesaída decarr inhocom 
cubas.Integra lmentedeaçoinoxidável .Componentesdequal idadecer t i f ica
da.  

Cantos arredondados e dreno que fac i l i tam a h ig ienização.  Isolamento 
em f ibra cerâmica de alta performanceedurab i l idade.Por tacom 
vidroduplotemperado.Geraçãode vaporpormeiodecaldeira com contro le 
ajustável  de 0% a 100% e s is tema automático de drenagem de 
ca ldeira.  Inversão de rotação da turb ina ( t raba lho em sent ido horár io 
e ant i -horár io).  Temperatura  ajustável  de 30ºC a 260°C.  Painel  de 
comando em display d igi tal com Touch Screen,  com centra l  de cocção 
inte l igente.  Pla taforma eletrônica CAN -  Contro l ler Area Network. 
Função combinado: Ar Quente, Vapor Combinado, Vapor, Steamer,  
Del ta T, Cocção Noturna e Regenerar.  Cocção Múlt ip la.  Limpeza  
In te l igente.  Função esf r iar forno. Sistema ECOPOW ER de 
reaprovei tamento de calor  do forno para melhora da ef ic iênc ia 
energét ica.  Memór ia de até 1.000 receitas com 12 passos  cada uma. 
Sensor de núc leo com 6 pontos de medição.  Porta USB para re latór io 
de HACCP, impor tação e expor tação de recei tas ,  atual ização do 
sof tware e novas funções do forno. Sistema coletor  de gordura na porta 
com drenagem contínua dentro da calha.  Placa eletrônicas 
encapsuladas  em ca ixa protetora . Base para apoio do forno em aço 
inox idável ,  dotado de 04 rodízios,  sendo do is g iratór ios e  dois  f ixos 
com travas de segurança t raseira. Deve acompanhar bandeja Coletora 
de Gorduraecarrodeabstec imento.  Deve conter  todos os acessór ios 
necessár ios  para sua insta lação (Kit  de instalação,  mangueiras,  
reg is tros,  etc. . . ) .  Especi f icação elétr ica: 220 Tr i fás ico.  
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Freezer  industr ia l branco, capacidade bruta 546 l i t ros,  duas tampas,  
com dupla ação:  ref r igerador e f reezer,  faixa de temperatura de 2 a 
8°c  e -18 a -22°c,  rápida recuperação de temperatura interna,  
compressor de a lta potência, condensador hel icoidal ,  dreno f rontal,  
gab inete interno em aço pré-  pintado, separador interno,  rodízios 
reforçados , gaxeta removível ,  puxador ergonômico de plást ico ABS 
com fechadura de segurança,  tampas balanceadas,  dobradiças 
reforçadas , degelo manual,  110V – 220V.  Deve conter  todos os 
acessór ios  necessár ios para sua insta lação. Medidas bás icas 
166,5x0,69xcm. 
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Freezer  industr ia l  branco,  capacidade de 66 a 150L, 1 tampa/por ta,  
faixa de temperatura de -18 a -  22°c,  rápida recuperação de 
temperatura interna,  compressor  de al ta potênc ia,  condensador 
hel icoida l,  dreno,  separador interno, rodízios reforçados,  com 
fechadura de segurança, dobradiças reforçadas , degelo manual,  110V 
– 220V.  Deve conter  todos os acessórios necessár ios para sua 
insta lação. Dimensões máximas: 61 cm de largura e 71 cm de 
profundidade.  
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33 Impressora Mult i func ional co lor ida,  a lazer ,  função wire less,  2  
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digi ta l izar ,  copiar.  

34 

L iquid if icador  industr ia l  inox,  basculante,  capac idade 15 l i t ros,  copo 
monobloco sem so lda em aço inox,  inquebrável,  res istente a choques 
térmicos,  tampa de borracha atóxica,  tampa de acrí l ico,  s istema de 
tração da hél ice em aço inox com encaixe sextavado do eixo, remoção 
faci l i tada do copo para manutenção, cavalete robusto em aço carbono 
com pin tura a  pó de al ta res is tênc ia.  

 

 

01  

35 

L ixeira p lást ica branca redonda, em po l ipropi leno, com capacidade 
para 60 l i t ros,  com tampa removíve l .  Resis tente a a l tos impactos,  
ra ios u ltra vio letas (UV),  intempér ies e repet idas lavagens.  Medidas  
(53 cm Diâmetro x  0,60 cm H) 

 

04  

36 

L ixeira plást ica branca retangular ,  em pol ipropi leno, com capac idade 
para 20 l i t ros , tampa ac ionada por  pedal.  Resistente a a ltos impactos,  
ra ios u l tra v io letas (UV),  in tempér ies  e repetidas lavagens (0 ,27cm L x 
0,38cm P x 0,44cm H)  

 

20  

37 

L ixeira plást ica branca retangular ,  em pol ipropi leno,  com capac idade 
para 100 l i t ros.  Cesto e tampa injetados em plást ico pol ipropi leno 
(PP)  copol ímero. O ac ionamento da tampa através de pedal.  

Pedal confecc ionado com plást ico  res is tente. Rodas fe i tas  em 
bor racha maciça. Resistente a a l tos impactos,  ra ios u l tra v io letas 
(UV), intempér ies e repet idas lavagens.  Possu i cantos arredondados e 
superf íc ie pol ida.  Acompanha aro p lást ico confecc ionado em 
pol ipropi leno (PP) copol ímero para f ixação do saco de l ixo.  Medidas 
(0,50cm L x  0 ,41cm P x 0,82cm H).  

04  

 

 

38 

Lixeira p lást ica branca re tangular ,  em pol ipropi leno, com 
capacidade para 50 l i t ros. Cesto e tampa injetados em plást ico 
pol ipropi leno (PP)  copolímero.  O ac ionamento da tampa através de 
pedal .  Pedal confecc ionado com p lást ico res istente.  Res istente a 
a l tos impactos, ra ios  u l tra v io letas (UV),  intempér ies e repet idas 
lavagens.  Possu i cantos arredondados e superf íc ie po l ida. 
Acompanha aro p lást ico confecc ionado em pol ipropi leno (PP) 
copolímero para f ixação do saco de l ixo. Medidas (0 ,44 cm L x 
0,33cm P x 0,72cm H) .  
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39 

Lixeira p lást ica branca,  em pol ipropi leno,  com capac idade para 50 
l i t ros, com tampa basculante removíve l .  Resistente a a ltos 
impactos , ra ios u lt ra v io letas (UV), intempér ies e repet idas 
lavagens. Medidas (0,30cm L x 0,30cm P x 0,64cm H) 
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40 

Lixeira p lást ica branca,  em pol ipropi leno,  com capac idade para 60 
l i t ros, com tampa basculante removíve l .  Resistente a a ltos 
impactos , ra ios u lt ra v io letas (UV), intempér ies e repet idas 
lavagens. Medidas (0,38 cm L x  0 ,38 cm P x 0,72cm H)  
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41 

Lixeira selet iva azul  (p/  descartáveis) ,  devidamente ident if icada em 
pol ipropi leno,  com capac idade para ou 120 l i t ros,  com rodas fe itas 
em borracha maciça e tampa removíve l .  Resistente a a l tos 
impactos , ra ios u lt ra v io letas (UV), intempér ies e repet idas 
lavagens. Medidas (0,48cm L x 0,55cm P x 0,94cm H).  
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42 

Lixeira selet iva marrom (p/  orgân icos),  devidamente identif icacada, 
em pol ipropi leno,  com capacidade para 120 l i t ros,  com rodas fe i tas 
em borracha maciça e tampa ac ionada por  estrutura metál ica em 
aço. Resis tente a a ltos impactos,  ra ios u l t ra v ioletas (UV),  
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intempér ies  e repet idas lavagens.  Medidas (0,48cm L x  0,55cm P x 
0,94cm H).  
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Máquina de lavar  louça indus tr ial  (capac idade a par t i r  de 150 cic los 
por  hora) .  Construída em painel  dup lo para redução de ruídos e 
d ispersão de calor  para o  ambiente,  cober tura, por ta dupla,  
estrutura,  braços  e painel  de comando em aço inoxidáve l  AISI 304.  
Demais mater ia is  u t i l izados  com res is tênc ia à ação corrosiva de 
detergentes e ác idos  dos  al imentos. Deve conter cesto coletor  de 
resíduos na lavagem. Deve conter d ispos i t ivo que interrompe o 
c ic lo ,  caso a porta  seja aber ta durante a operação ou em caso de 
obs trução.  Com tempor izador  e letrônico que in terrompe o 
func ionamento das  res istênc ias  quando não há passagem de 
gavetas pelo inter ior  da máquina. Deve possu ir  contro ladores 
automát icos  de níve l  da água e de temperatura.  Os tampões dos 
braços,  cestos de resíduos e f i l t ros devem ser tota lmente removíveis 
para fac i l i tar  a l impeza.  A porta de inspeção deve ser ampla e de 
fáci l  remoção. Deve possu ir  termômetros d ig i ta is .  Deve possui r  
este ira transportadora que não danif ique as gavetasTermômetros 
d ig i ta is  da lavagem e de enxágue.  Deve conter  manual completo de 
instruções , insta lação e l impeza em português . O sent ido da 
operação deve ser   opc ional ,  da d ire i ta  para esquerda ou da 
esquerda para d ire i ta. Bombas de lavagem e de enxágue 
comaltodesempenho.Deveacompanharconjuntodegavetassendo:quat
rogavetascomcapacidade para 18 pratos ou 9 bandejas, uma gaveta 
para ta lhelheres  de dezesseis cop inhos  (capacidade para 240 
ta lheres) .  Deve acompanhar mangueira de conecção de água de 
dois metros,  mangueira de esgoto de dois metros,  f i l t ro de resíduos 
só l idos para a rede de fornec imento de água,  do is  ané is  de 
vedaçãoparaodreno(reserva)edemais itensnecessár ios 
paraacompleta insta laçãodamáquina.A temperatura de enxágue deve 
ser  de 55º a 65ºC e de enxágue de 80º a 90ºC.  Deve acompanhar 
condensador de vapores e  extensor  de cobertura. O des l igamento 
de bombas deve ser  automát ico após 1 minuto sem lavagem. Dentre 
os i tens c i tados,  é impresc indível  que acompanhe es te 
equ ipamento:  Anel de vedação do dreno,  pressostato,  termostato, 
f im de curso, termômetro,  botão l iga/des l iga e opera,  botão de 
emergência,  bico de enxágue,  f i l t ro  da bomba de lavagem, 
e lemento f i l t rante,  f i l t ro de resíduos só l idos de fornec imento de 
água, cor t ina e bombas com corpo em aço inox AISI 304.  Deve 
conter  todos os  acessór ios  necessár ios para sua instalação (Ki t  de 
insta lação,  mangueiras,  regis tros,  etc. . . ) .  Deve acompanhar 
conjunto de gavetas com 2 gavetas para ta lheres com 16 copos 
cada, 4 gavetas de pino aber ta -  GPA e 1 gavetal isa .  
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Máquina de lavar  roupas 9Kg,  abertura  da tampa superior ,  8  c ic los 
de lavagem, 2 t ipos de centr i fugação, água f r ia,  127V. Medidas: 
0.61 x  1.06 x 0.66m. Cor branca,  d isp lay d ig i tal ,  ef ic iênc ia 
nergét ica A, com f i l t ro,  4  níveis de água,  pés n iveladores . Deve 
conter  todos os  acessór ios  necessár ios para sua instalação (Ki t  de 
insta lação,  mangueiras, reg is tros,  e tc. . . )  

 

01  

45 Máquina de suco 150 L,  em aço inox AISI  304. D imensões bás icas 
0,63 X 0,83.  220V.  Equipamento poderá ser  em s istema de 
COMODATO 

01  

 

 

Mesaauxi l iardeentrada,específ icapara lavadoradelouças1,05m,em 
aço inoxAISI304.com plano infer ior  do t ipo vazado e perf is  de reforço 
estrutura l.  Pés niveladores,  fabr icados em nylon injetado,  com 
regulagem de al tura até  10mm. Tampo super ior  com bordas que 
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46 impedem a queda da gaveta e o vazamento de água.  As larguras 
das  mesas devem ser acresc idas à largura das  lavadoras,  para 
cá lculo da largura tota l .  Deve conter  todos  os acessór ios 
necessár ios  para suainsta lação.  

02  

 

47 

Mesa baixa com tampo l iso de centro medindo 0,50 X 0,50 X 0,50,  
toda em aço inox AISI  304. Perf is  de reforço estrutural .  
Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés em pol iamida 6.6 (nylon) . Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  
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48 

Conjunto composto de mesa com tampo de mdf revest ido de 
fórmica 4 cadeiras de po l ipropi leno inje tado f ixadas na estrutura da 
mesa de aço carbono com p intura  Medidas (L x  P x  A ) :  
Compos ição tota l  montada :1570x1050x845 Tampo: 1050x600 

 

42 

49 Conjunto composto de mesa com tampo de mdf revest ido de 
fórmica 4 cadeiras de po l iprop i leno Medidas (L x  P x  A ) :  

Compos ição tota l  montada :1570x1050x845 Tampo: 1050x600 

08 

 

 

50 

Mesa de apoio para o  descascador  de legumes. 0,60 X 0,60 X 0 ,50 
em aço inox  AISI  304.  Tampo l iso de encosto com furo super ior  
para det r i tos ø80 mm. Caixa coletora de resíduos em aço inox AISI  
304 removível,  equipada com dreno infer ior.  Cesto  per furado em 
aço inox AISI  304 removível ,  para escoamento de l íquidos,  com 
capacidade equivalente a 30 l i t ros.  Capacidade:  150 kg. Pés 
niveladores em pol iamida 6.6 (nylon). Deve conter  todos os 
acessór ios necessár ios para sua insta lação.  
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Mesa gradeada em aço inox AISI 304 para lavagem de panelas, 
medindo 1,50 X 0,70 X 0,9. Perf is de reforço estrutural .  
Contraventamento tubular  ø1’ ’ .  Pés n ive ladores em pol iamida 6.6 
(nylon) .  
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52 Mesa para escr i tór io,  estrutura em MDP 15mm, com gavetei ro  e  par  
de chaves, puxadores externos na cor c inza, conforme dimensões 
de layout  (1.56mL x 0,60m P x 0 ,74m H).  

04  

 

53 

Mesa para escr i tór ioem L, estrutura em MDP 15mm, com gaveteiro 
e par de chaves, puxadores externos na cor c inza, conforme 
dimensões de layout  (1.50/1.80mL x 0,50/0.60m P x 0 ,75m H).  
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54 

Mesa per furada em aço inox  AISI  304 para apo io de caixas na 
distr ibu ição,  medindo 1,20 X  0,50 X 0,30.  Per f is  de reforço 
estrutura l.  Contraventamento tubu lar  ø1’ ’ .  Pés nive ladores  em 
pol iamida 6.6  (nylon).  
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55 

Notebook com W indows 10,  Processador Inte l I5 , 4GB de memória,  
HD 500GB, W if i ,  Monitor  15 po legadas,  mause,  câmera e auto 
falantes integrados,  b luetooth,  entradas USB, conectores  de fone 
de ouvido e micr i fone,  le i tor de cartão de mídia, saída de l inha,  
por ta de rede, entrada HDMI.  

 

04  

56 Pal let  branco vazado injetado em pol iprop i leno e pol iet i leno,  
pro teção ant i -UV. Dimensões: 0,41m X 0,82m X 0,13cm + 6 
pro longadores de 10 cm 

14 

57 Pal let  branco vazado injetado em pol ipropi leno e pol iet i leno,  
pro teção ant i -UV.  Dimensões:  1,0m X 1,20m X 0,25cm. 
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Pass Through duplo quente ver t ical  (capac idade para 40 GN 1:200) .  
Corpo externo,  interno e  dobradiças em aço inox idáve l  AISI  304.  
Isolamento térmico em lã de rocha.  Gaveta umidi f icada removível .  
Cantoneiras  removíve is com al turas  ajustáveis  para receber 
rec ip iente GN 1/1 gas tronorm. Por tas  inte ir iças em aço inox idáve l  
a is i 304, requadro em alumín io,  com fechamento magnét ico e 
puxadores f rontais  em inox.  Pés niveladores. Termocontro ladores 
dig i ta l .  Que at inja temperatura de trabalho de até 85ºC. D imensões 
bás icas:  1,40x0,80m. Deve conter  todos os acessór ios necessár ios 
para sua insta lação.  

 

 

01  

 

 

 

 

59 

Pass Through f r io  ver t ical  (capac idade para 20 GN 1:200) .  Corpo 
externo, interno e dobradiças  em aço inox idável  AISI  304.  
Cantoneiras  removíve is com al turas  ajustáveis  para receber 
rec ip iente GN 1/1 gastronorm. Unidade de ref r igeração 
incorporado.  Por tas  inte ir iças em aço inox idável  AISI 304,  requadro 
em a lumín io,  s istema ant iumidif icador ,  com fechamento magnét ico 
e puxadores  f rontais em inox,  com lado operador.  Pés niveladores.  
Termocontro ladores dig i ta l .  Bandeja coletora removível  infer ior 
para armazenamento de l íquidos provenientes de degelo. Sistema 
de refr igeração especial  através de ar forçado. Temperatura de 
trabalho:  + 2°  C a + 6°  C. Dimensões básicas:  0,70x0,80m.Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 

 

 

01  

 

60 

Pia  em aço inox 304 para assepsia de mãos, torneira com 
arejadores  e ac ionamento pelo joelho.  D imensões:  0,50 X 0.50 m. 
Deve conter  todos  os acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 

03  

 

61 

Pratele ira superior  perfurada 1.90 X 0 ,4,  com borda,  mãos 
f rancesas de apoio, inte iramente em aço inox AISI  304. Espelho 
traseiro medindo 40 mm de al tura.  Tubos em aço inox idável  ø1’ ’ .  
Deve conter  todos  os acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 

02  

 

62 

Pratele ira superior  perfurada 1.50 X 0 ,4,  com borda,  mãos 
f rancesas e apo io,  in te iramente em aço inox AISI  304.  Espelho 
traseiro medindo 40 mm de al tura.  Tubos em aço inox idável  ø1’ ’ .  
Deve conter  todos  os acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 

03  

 

 

63 

Pratele ira vazada, 4 a 5  p lanos  per furados 0 ,80 X 0,50 X 1,80m, 
inte iramente em aço inox AISI  304,  com reguladores de altura.  
Poss ib i l idade de remover  p lano para aumentar a capacidade de 
outra estante de mesma medida.  Montantes com perf is  especia is .  
Sapatas  n iveladoras  de a ltura em pol iamida 6.0  (nylon) .  Planos  de 
400 ou 500 mm. Capac idade de 150 ou 300 kg por  plano. Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 

 

01  

 

 

64 

Pratele ira vazada, 4 a 5  p lanos  per furados 0 ,90 X 0,50 X 1,80m, 
inte iramente em aço inox AISI  304,  com reguladores de altura.  
Poss ib i l idade de remover  p lano para aumentar a capacidade de 
outra estante de mesma medida.  Montantes com perf is  especia is .  
Sapatas  n iveladoras  de a ltura em pol iamida 6.0  (nylon) .  Planos  de 
400 ou 500 mm. Capac idade de 150 ou 300 kg por  plano. Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 

16 

 

 

65 

Pratele ira vazada, 4 a 5  p lanos  per furados 1 ,00 X 0,50 X 1,80m, 
inte iramente em aço inox AISI  304,  com reguladores de altura.  
Poss ib i l idade de remover  p lano para aumentar a capacidade de 
outra estante de mesma medida.  Montantes com perf is  especia is .  
Sapatas  n iveladoras  de a ltura em pol iamida 6.0  (nylon) .  Planos  de 
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400 ou 500 mm. Capac idade de 150 ou 300 kg por  plano. Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 

 

66 

Pratele ira vazada, 4 a 5  p lanos  perfurados 1 ,2 X 0 ,50 X 1,80m, 
inte iramente em aço inox AISI  304,  com reguladores de altura.  
Poss ib i l idade de remover  p lano para aumentar a capacidade de 
outra estante de mesma medida.  Montantes com perf is  especia is .  
Sapatas  n iveladoras  de a ltura em pol iamida 6.0  (nylon) .  Planos  de 
400 ou 500 mm. Capac idade de 150 ou 300 kg por  plano. Deve 
conter  todos os acessór ios necessár ios  para sua insta lação.  

 

01  

 

67 

Pur if icador  de água,  com água natural e ge lada, de f ixação na 
parede,  refr igeração por  compressão, volume de até 2  l i t ros de 
água ge lada por  hora,  bandeja  coletora  de resp ingos, cert i f icado 
pelo INMETRO, capaz de remover par tículas,  impurezas e reduzir  o 
c loro,  função bacter iostá t ico,  220v,  com dreno de l impeza.  PARA 
FUNCIONÁRIOS 

 

01  

 

 

 

 

68 

Ref r igerador  vert ical  industr ia l,  a l ta potênc ia,  4 portas.  Corpo 
externo e  interno,  por tas e dobradiças em aço inox idável  AISI 304.  
Por ta de aço inox bipar t idas,  equipadas com sis tema de 
fechamento magnético e  puxadores  f rontais  em inox ou em 
pol iamida 6.0 (nylon) .  Trava indiv idual por por ta para receber 
cadeado. Cantoneiras removíve is com al turas ajustáveis  para 
receber rec ipiente GN 1/1 gas tronorm. Acessór ios inc lusos : 02 
grades e 03 pares de t r i lhos por porta (por ta b ipart ida) . Un idade de 
ref r igeração incorporada. Pés  niveladores  de al tura  em aço inox. 
Gás ecológico HFC.  Po l iuretano de al ta dens idade. Bandeja 
co letora.  Termocontro lador  d ig i tal ,  capac idade para at ing ir  de 0º a 
+6ºC. Ar  forçado. Degelo automát ico.  Deve conter  todos os 
acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 

 

 

01  

69 Regis tro de ponto para func ionár ios 01  

 

70 

Shout  para ta lheres  em aço inox  AISI  304,  16cm L x  26,5 H. 
Necessár io deixar  espaço na parede da devolução.  Borda de 
acabamento externo l iso medindo 20 mm. Inc l inação 30º para 
devolução de ta lheres  e utensí l ios.  Deve conter  todos os 
acessór ios necessár ios para sua insta lação.  

 

01  

 

71 

Tanque medindo 1,20 X 0 ,70 todo em aço inox AISI  304 e com cuba 
(1,0X 0,60 X 0,45) .  Espelho poster ior chanf rado medindo 100 mm 
de altura.  Per f is  de reforço es trutural .  Contraventamento tubular  
ø1’ ’ .  Borda vincada para não escoamento de água.  Pés em 
pol iamida 6.6 (nylon).  Deve conter todos os acessór ios necessár ios 
para sua insta lção.  

 

01  

72 Vent i lador industr ia l  osc i lante e basculante,  de parede, 60 cm, 
grade de aço,  com 5 a  6 pás,  b ivol t .  

10  

 

 

73 

Container  de Lixo 1000 l i t ros,  cor  branca,  com 4 rodízios  g iratór ios, 
sendo 2 com freios  de estac ionamento e garfos em aço com 
tratamento ant i -corrosão.  Munhão para basculamento em 
caminhões de coleta urbana e dreno para escoamento de l íquidos.  
Rodizios 6" fe i tos de bor racha maciça. Proteção contra ra ios UV , 
im tempér ies e repet idas lavagens. Capacidade de carga máximo 
900kg.  Dimensões bás icas:  1,38x1,0m 

 

02  
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74 Bebedouro industr ia l .  Capacidade 200l .  4 Saídas de água:  1 
tornei ra de água natura l e 3 gelada;  

01 

 

DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS Qtd.  

Abr idor  de lata / garrafa inox prof iss ional  02  

Acendedor  e létr ico 02  

Balança dig ita l capacidade 3 kg, com v isor  dig i ta l ,  des l igamento 
automát ico.  Div isões de 1g;  Pés reguláveis em borracha s intét ica;  
Cobertura em plást ico ABS com base em chapa de aço bicromat izada;  
Bandeja  em aço inox idáve l;  
Fonteex terna90a240VACc/chaveamentoautomático;DisplayLEDcom6 
dígitos de 14,2 mm de al tura e 8,1 mm de largura;  Função TARAaté 
capacidade máxima de pesagem. 

 

 

01  

Balde espremedor  -  Mop úmido em algodão com cabo de alumínio (1  
unid).  30 l i t ros e 2 d ivisór ias e mater ia l super resistente.  Rodas 
si lenc iosas e  de al ta qual idade. S is tema de espremedor com pressão 
super ior.  Dreno de escoamento de água suja, d iv isór ia de água l impa e 
suja injetada no própr io balde.  Esf regão ponta  dobrada, garra euro 
p lást ica,  cabo de alumínio  com furo,  manopla emborrachada,  a ltura  140 
cm, composição 50% algodão e 50% pol iéster .  Deve acompanhar  
Cavalete de s inal ização "cuidado, p iso molhado", com duas faces de 
tex to,  ar t iculado na parte super ior ,  fe ito de plast ico  injetado,  
extremamente durável .  

 

 

 

 

01  

Balde graduado capacidade para 20 l i t ros,  com escala , t ransparente.  
Produzido em po l ie t i leno e a lça resis tente.  

06  

Bandeja p lást ica t ipo refe i tór io bege 44X30,5X3,3 cm. Produzida em 
plást ico atóxico res is tente ao calor  da máquina de lavar  pratos.  

460 

Bandeja p lást ica t ipo refe i tór io azul   44X30,5X3,3 cm. Produzida em 
plást ico atóxico res is tente ao calor  da máquina de lavar  pratos.  

940 

Batedeira manual t ipo pêra,35 cm, cabo branco em polipropi leno e  
arames em inox.  

02  

Bot i jão térmico em Inox  + Pol ipropi leno 10 l i t ros.  Tampa removível,  
inter ior  em alumínio com superf íc ie l isa,  a lças reforçadas e base com 
pé retrát i l .  

 

02  

Caçarola toda fei ta de alumínio,  nº 40,  23,5 l i t ros,  Diâmetro : 40 cm, 
Altura:  19cm, Espessura:  4 mm. 

01  

Caçarola toda fe i ta  de alumín io, nº 70, 126 l i t ros,  Diâmetro: 70 cm, 
Altura:  33cm, Espessura:  4 mm. 

03  

Caldeirão todo fe ito em alumínio,  nº 45,  68 l i t ros,  D iâmetro:  45 cm, 
Altura:  43cm, Espessura:  4 mm. 

01  

Canecão em alumínio,  com cabo em banqueli te,  2 l i t ros,  Diâmetro:  14 
cm,Altura:  14 cm. 

03  
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Canecão em alumínio, com cabo em banqueli te,  com reforço de 4 
reb i tes, 4,5 l i t ros,  D iâmetro:  18 cm, Al tura:  18 cm. Espessura: 4 mm 

02  

Canecão em alumínio, com cabo em banqueli te,  com reforço de 4 
reb i tes, 6,3 l i t ros,  D iâmetro:  20 cm, Al tura:  20 cm. Espessura: 4 mm 

03  

Carr inho de t ransporte de caixas , capacidade 200 Kg,  com roda 
pneumát ica,  p intura eletrostát ica 

01  

Carro aux i l iar  todo em aço inox AISI 304, 2 planos l isos (auxi l io para o 
cozinheiro) .  Perf is  de reforço es trutural .  Pés  tubulares ø1 1/4' ' .  
Capacidade de carga 150kg.  Rodízios  g iratór ios ø4' ' ,  em pol iuretano,  
sendo rodíziospos ter iores com f reio.  Alça tubu lar .  

 

01  

Carro gaio la para forno combinado, com supor te para 40 GNs 1/1,  
to ta lmente em aço inox idável  AISI  304,  com bandeja coletora de água 
removíve l  e t ravas de segurança para GNs diante ira e trasei ra.  

 

01  

Carro para transporte  de pratos,  estrutura,  base e montante em aço 
inox AISI 304. Capacidade de carga para 160 pratos com diâmetro  
máximo de 270 mm. Conjunto  de rodízios g iratór ios  ø4' ' ,  em 
pol iuretano,  sendo rodízios poster iores  com f reio.  

 

01  

Carro p lataforma l isa em aço inox idável.  Per f is de reforço estrutura l.  

Capacidade de carga tota l :  250 kg.  Conjunto de rodízios  g ira tór ios Ø4”  
em pol iure tano,  sendo os  rodízios poster iores com f re io.  

 

01  

Car tões  com código de barras para regis tro   5000  

Chaira estr iada em aço carbono 12P. Revest imento da haste com 
cromo-duro.  Cabo de pol ipropi leno com proteção ant imicrob iana.  (C x  L  
x A): 51.50 x  4 .20 x 8.00 centímetros 

 

02  

Chinoy todo fe i to em aço inox tamanho grande,  cabo reforçado. 
Diâmetro (estrutura cônica) : 24 cm. 

01  

Coador de café f lanelar  NR 6 7,2 l i t ros 31x30x40cm 04  

Colher de servir  rasa, em inox , 11x7x7,5 .  06  

Colher de sobremesa, com bojo em formato s imétr ico e bordas 
arredondadas.  

1300 

Colher de sopa, de mesa, inte iramente em inox , com bojo em formato 
s imétr ico  e bordas arredondadas,  a l ta  res is tênc ia.  

1300 

Colher para ca lde irão côncova com cabo de inox 100 cm,  res is tente a 
temperaturas super iores a 100ºC 

02  

Concha a lumínio , Nº 10,  medidas 10x10x14, industr ia l,  cabo tubular.  05  

Concha em aluminio Nº 12,  medidas 12x12x8,5,  industr ia l ,  cabo 
tubular .  

05  

Concha rasa em inox,  medida 10x10x11,5, cabo em po l iprop ileno 05  
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Cor tador  de f r ios (de a lumínio) ,com k it  de segurança com cer t i f icação 
de atendimento à norma NR 12 (26/08/2010),  design ergonômico, deve 
atender  integralmente à norma NR12 do Min istér io do Trabalho,  
s istema semi-  automát ico, s is tema de af iação da lâmina de corte 
integrado de acordo com a NR12 do Min is tér io do Trabalho, d imensões 
que proporcionam fáci l  ins ta lação e l impeza,  painel de comando 
centra l izado e de fác i l  ident if icação.  Espessura docorte0-
2mm,veloc idade40fat ias  porminuto,Protetordodiscoremovível ,  
Regulagem mil imétr ica,  Botão de emergência,  Chave geral ,  Botão de  
resetagem, Carro com protetor  semi c ircular de acr í l ico,  Ant i rearme,  
Construção da base super ior em corpo único e a lumínio anodizado,  
Anel  f ixo em torno da lâmina para tota l proteção ao 
operador ,S ilenc ioso e ef ic iente com rolamentos permanentemente  
lubr i f icados, Carro suporte dos f r ios fac i lmente removíve l com trava de 
segurança, Alavanca que inc l ina o fat iador para a l impeza dabancada. 

 

 

 

 

 

 

01  

Cor tador  de legumes grande com tr ipé, corpo em alumínio fundido,  
lâminas em aço inox,  macho em pol iprop i leno,  p intura e letrostát ica,  pés 
em tubo de aço inox, desmontável ,  com base ant iderrapante,  nava lhas  
cambiáve is  nos cor tes de 6, 8,  10 e  12mm, com molas para maior  
res istênc ia.  

 

 

02  

Cuba Gastronorm 1/1X 100 mm com alça inox 25 

Cuba Gastronorm 1/1X 200 mm com alça inox 40 

Cutelo  inox,  7",  lâmina 18 cm, cabo 13 cm, largura:  2 Cm, a l tura:  8 Cm, 
lâmina em aço inox idável,  cabo em po lipropi leno com proteção 
ant imicrobiana,  res is tente a máquina de lavar,  reforçado.  

 

02  

Descascador boleador manual,  p lás t ico u lt ra res is tente e  lâmina em 
aço inox 

6  

Dispenser  de Papel  Hig iênico em Inox, para ro lo  de até 400 metros  com 
Trava para banheiro pub l ico.  Reforçado com por ta cadeado, com t rava 
através de chave Al len, para imposs ib i l i tar  a abertura e evitar o  
vandalismo.  

 

05  

Dispenser  para á lcool  ge l  400 ml 06  

Dispenser  para á lcool  ge l  800 ml 05  

Dispenser  para papel h ig iênico ro lo 300m 04  

Dispenser  para papel toa lha inter fo lha 10 

Dispenser  para sabonete l íqu ido 400 ml  06  

Dispenser  para sabonete l íqu ido 800 ml  04  

Equipamento de pro teção indiv idual  (avental  térmico,  avental  de 
p lást ico -  PVC, botas brancas ant iderrapantes,  óculos de proteção,  
luva térm ica,  luva ni tr í l ica)  

 

*ver  
p lani lha 

especí f ic
a em 

anexo  
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Escorredor  de macarrão em alumínio ,  nº  55,  Diâmetro:  55 cm, A ltura:  
20 cm, Capac idade: 32 Lit ros,  com pé.  

02  

Cesto para f r i tura em aço inox  N. 18 02  

Escumadeira em alumínio nº  13,  medidas  13x13x14,  indus tr ial ,  cabo 
tubular .  

05  

Espátula para hambúrguer em inox, base plana e inc l inada, cabo em 
pol ipropi leno branco com proteção ant imicrobiana,  Lâmina em aço Inox 
7x4 1/4,  

 

02  

Espátula reta em inox,  Tamanho:  25 x 12 cm, Lâmina: 120mm, cabo em 
pol ipropi leno branco com proteção ant imicrob iana.  

02  

Espremedor  de f rutas com jarra graduada com capacidade de 1,2L,  
ac ionamento automát ico, s is tema de dup la rotação,  potência de 30W 
epor ta- f io.  

 

01  

Espremedor  de l imão em aço inox  2  

Exames médicos  e laborator ia is  para func ionár ios 31 

Faca de mesa inte iramente em inox,  com ponta arredondada, a lta  
res istênc ia.  

1300 

Faca inox 04 polegadas,  cabo em pol ipropi leno branco com proteção 
ant imicrobiana.  

02  

Faca inox 06 polegadas,  cabo em pol ipropi leno branco com 
proteçãoant imicrobiana.  

02  

Faca inox 08 polegadas,  cabo em pol ipropi leno branco com proteção 
ant imicrobiana.  

15 

Faca inox 10 polegadas,  cabo em pol ipropi leno branco com proteção 
ant imicrobiana.  

15 

Faca inox 12 polegadas,  cabo em pol ipropi leno branco com proteção 
ant imicrobiana.  

02  

Faca para pão em inox,  8"  03  

Fr ig ideira grande 40cm em alumínio, cabo em baquel i te t ipo tubu lar  
com asa(alça na ponta) .  

02  

Garfo arame inox, com 3 pontas,  50 cm, reforçado.  02  

Garfo de mesa inte iramente em inox,  al ta res istênc ia.  1300 

Garfo indus tr ia l  tr inchante, com 2 pontas,  em inox, 30 cm, cabo branco 
em pol ipropi leno com proteção ant im icrobiana.  

03  

GNs 1/1 65mm perfurada, compr imento 530mm x 325mm, largura para 
forno combinado. Ut i l izadas na preparação de legumes, saladas (não 
ut i l izamos água na preparação de legumes e saladas) ,  e carnes em 
geral  as  quais não se deseja reter  l íquidos juntos a sua preparação.  No 
caso de legumes, colocá- los em volume até 1 cent ímetro abaixo da 

 

 

40 
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borda da GN.  

GNs l isas  1/1 30mm compr imento 530mm x 325mm largura para forno 
combinado. Dest inam-se ao preparo de carnes,  massas,  tor tas 
(panif icação e confei tar ia de modo geral)  e f r i turas à mi lanesa.  

 

40 

GNs l isas  1/1 65mm compr imento 530mm x 325mm largura para forno 
combinado. São ut i l izadas no preparo de legumes refogados (retêm 
ca ldo e  não há necess idade de mexê- los) ,  arroz,  grat inados,  bolos,  
tor tas , carnes  (nas  qua is se deseja que os l íquidos estejam em contato  
durante a preparação) , e servem de 'coletor  ou aparador '  de l íquidos e 
gorduras, quando colocadas sob carnes que estão sendo preparadas  
sobre GNs per furadas ou grelhas.Também são as mais  ut i l izadas na 
distr ibu ição de al imentos,  tanto nos ba lcões quentes como nos f r ios. 

 

 

 

40 

Ident idade visual  de toda a unidade. Padrão PMF.  Arte eor ientações  
fei tas pela SEMAS 

01  

Jarra p lás t ica graduada,  com capacidade para 2 l i t ros.  02  

Jarra p las t ica,  capacidade para 2 l i t ros,  cor  c lara.  02  

Kit  de mant imentos , com 6 recip ientes ,  mater ia l  p lás t ico,  ac ima de 2,5  
l i t ros,  cor  c lara.  

01  

Sis tema de som ambiente para comunicação com o refe itór io 01  

Lavadora de al ta pressão com pis to la de alta pressão com trava de 
segurança,  baioneta,  lança com bico regu láve l,  mangueira de a lta 
pressão de 5 metros, apl icador  de detergente,  

 

01  

Lei tor  de código de bar ras . T ipo:  F ixo -  de mesa. Tecnologia:  Laser  
Omnidirec ional  360°: 32 l inhas com 8 direções  de campo. Veloc idade 
de Le itura:  3200 le i turas por  segundo. Sinal  sonoro com ajus te de 
vo lume e tempo. Indicadores de LED: Azul  e vermelho.  Dimensões: 152 
x 152 x  88 mm. Elé tr ico:  A l imentação de Entrada:  + 9V +/-  10%, 
Potênc ia de Operação (Típ ico) :  300 mA. 

 

 

02  

L ixeira para escr i tór io,  9 l i t ros 04  

Mangueira com 30 metros , com jogo de engates rosqueados e esgu icho 
e supor te p lást ico 

01  

Monobloco (caixa)  branco 61 l i t ros,  empi lhável ,p lást ico de a lta  
res istênc ia,  com tampa. Medidas Externas:  A=32,0;  L=39,0;  C=62,0 cm 
(aprox imadamente) .  

 

20 

Monobloco (caixa)  branco vazado 41,5 l i t ros,  empi lhável ,  plás t ico de  
al ta resis tênc ia. Medidas Externas: A=24,5; L=36,0;  C=55,5 cm 
(aprox imadamente) .  

 

20 

Monobloco 45L,  em plást ico pol ipropi leno,  com tampa,  branco.  Medias:  
0.45X0.64X0.19m 

04  

Monobloco t ransparente  35L Medidas Ex ternas:  Comprimento: 54,5cm 
Largura:  38cm Altura:  25cm com tampa 

04  
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Organizador  de f i la ,  pedestais  com f i tas retráte is  ou correntes de 
plást ico.  

 

30 

Organizador de notas e moedas com tampa, 4 d ivisões para notas e 4 
d ivisões para moedas 

02  

Pá coletora de l ixo,  com tampa, manopla de borracha,  movimento 
basculante  da caixa de recolh imento.  

05  

Pacote of f ice para computador  01  

Panela de pressao industr ia l toda fe i ta em em alumínio,  de 35 L,  a lças  
em banquel i te,  com borracha de vedação, a l iv iador  de pressão,  s is tema 
de segurança. Diâmetro:  42 cm, A l tura:  59 cm, Espessura: 4,5 mm. 

 

02  

Pegador de massa em inox,  28 cm. 03  

Pegador mult i  uso (un iversal)  em inox , 28 cm. 03  

Placas de Ident if icação (sanitár ios feminino,  mascu l ino e  PCD,  
ext intores, pro ib ido fumar lei  13.541/09,  sorr ia você es tá sendo 
f i lmado) 

* de 
acordo 
com o 
layout  

Pote p lás t ico com bico ( tampa) dosador,  capacidade ac ima de 2kg,  
para ser  ut i l izado como far inheira,  t ransparente (pode ser  encontrado 
como jarra) .  

 

02  

Prato raso em porcelana branca,  1ª  l inha,  res is tente à  máquina de 
lavar  pratos  (3,5 cm de aba,  25 cm diâmetro ,  3  cm de al tura) ,  borda 
l isa.  

1300 

Processador de al imentos em inox,  acima de300Kg/h,  com Kit  Cubo 
12x12x12mm, lâmina Fat iar  ondulado 3mm, Ralar  2  mm, Fatiar  2  mm, 
Fat iar  5 mm, Fat iar  cubo 10 mm, Grade cubo 10 x 10 mm, k it  l impeza 
para grades,  acessór io para purê de batatas com grelha especia l  de 
3mm e Disco evacuador  especia l  para rea l izar  em 2 minutos  10 kg de 
puré f resco.  C/chave seletora,  d ispos i t ivo de segurança NR 12 e 
INMETRO portar ia 371, boca c i l índr ica (Ø 58mm). Boca c i l índr ica (Ø 
58mm). Todas as peças em contato com al imentos desmontáveis . 375 
rpm (1 veloc idade) ou 375 e 750 rpm (2 ve loc idades) .  Motor industr ia l  
assíncrono,  montado em rolamento de esferas,  sem peças  de desgas te,  
árvore do motor  em inox,  potênc ia 550 W , Voltagem 220V.  

 

 

 

 

 

01  

Relógio de parede branco 06  

Remo de alt i leno, com cabo de inox 100 cm,  res istente a temperaturas  
super iores  a 100ºC 

04  

Rodo em alumínio tamanho grande (60cm),  com cabo em alumínio 06  

Rodo em alumínio tamanho grande (80cm),  com cabo em alumínio 04  

Roteador W ireless 01  

Saca rolha em inox  01  
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Sistema de alarme e câmeras de segurança 01  

Supor te  de parede em inox AISI  304 escovado para facas:  15 espaços  
para facas,  2 af iadores,  com sa ia de proteção, devem acompanhar 
parafusos e demais  i tens necessár ios para insta lação.  

 

02  

Supor te  para coador  de café grande, em alumínio , 53x18cm 01  

Supor te  para vassoura 5 ganchos, meta l.  70cm de compr imento 04  

Tábuas de p lást ico po l iet i leno – 50 x  30 x  1,5 amarela para aves  04  

Tábuas de plást ico pol iet i leno – 50 x  30 x  1,5  azul  para peixes  e f rutos 
do mar 

02  

Tábuas de plást ico pol ie t i leno – 50 x 30 x  1,5 bege para corte de 
carnesassadas e  embut idos 

02  

Tábuas de p lást ico po l iet i leno – 50 x  30 x  1,5 branca para lat icín ios 02  

Tábuas de plás t ico po l iet i leno – 50 x  30 x  1,5  verde para f rutas 
verduras e  legumes 

04  

Tábuas de p lást ico poliet i leno – 50 x 30 x 1,5 vermelha para carne 
vermelha 

04  

Tampa inox para rec ip iente Gastronorm 1/1,  com recorte,  com 
cantosarredondados 

65 

Smartphone  01  

Termômetro d ig i ta l  para afer ição de a l imentos e equ ipamentos. Faixa 
de Medição: -  30,0 a +180,0 ºC.  Resolução :  0,1ºC. Precisão :  0,8% da 
faixa + ú lt imo díg ito s igni f icat ivo.  Display: LCD 3½ dig itos ,  13mm 
altura com indicador  de bater ia  f raca.  Frequênc ia de amostragem: 3 
lei turas  por  segundo. 

Temperatura de armazenamento: 0 a 40ºC. Sonda : haste pont iaguda 
em aço inox 304 Ø3 x  180mm, punho e rab icho espira l  f lex ível iso lação 
PVC/PVC compr imento1,5m. Al imentação:  Bater ia de 9 Vcc.  Consumo: 
13 mW . Caixa :  em p lást ico ABS com dimensões 95x62x22 mm. 

 

 

 

 

02  

Tesoura de uso geral  com ponta 02  

Uni formes completos  ( layout  fornecido pela SEMAS) *ver  
p lani lha 

especí f ic
a em 

anexo  

Vassoura com cabo de alumínio 06  

Vassoura r íg ida t ipo escovão, com cabo de alumínio 02  
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Itens Quantidade 

Avental térmico 10 

Avental plástico 50 

Sapato de segurança 50 

Botas 50 

Óculos 50 

Luva térmica 50 

Luva nitrílica 50 

Luva de malha de aço 50 

 

 

Itens Quantidade 

Jaleco azul marinho bordado 10 

Calça Bailarina azul 10 

Calça Jeans azul 50 

Camiseta polo malha p icket 
azu l  marinho 

bordada 

50 

Calça Brim branca 50 

Camiseta algodão branca 50 

Avental Azul  em brim 50 

Dolmã branca 20 

Bandana Azul  50 

* Uniformes com layout padrão  
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ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO N. [NÚMERO DO TERMO] 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO DE 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. [NÚMERO 

DO EDITAL] ([DADOS DO DIÁRIO OFICIAL]), QUE 

CELEBRAM, ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, COM INTERVENIÊNCIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E [NOME DA OSC]. 

 

 O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), situada na 

[ENDEREÇO DA SECRETARIA], inscrito no CNPJ sob o nº 

82.892.282/0001-43, aqui representado pela sua Secretária Sra. 

[QUALIFICAÇÃO DA SECRETÁRIA], 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 

[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 projeto [DESCRIÇÃO BREVE DO OBJETO DO 

EDITAL]. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Usuários  

2.1 [DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO]. 
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CLAUSULA TERCEIRA - Da Implantação e Execução do Serviço  

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

e aprovado em virtude do Edital de Chamamento Público [NÚMERO DO EDITAL]; 

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

PROPOSTA APRESENTADA E NO “ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA”, PARTE 

INTEGRANTE DO EDITAL 002/SEMAS/2022]. 

 

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. O plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas e valores ajustados, após 

solicitação formalizada e fundamentada pela PARCEIRA à Gestora do Fundo Municipal 

de Assistência Social, pelo motivo por ela identificado na execução ou pela 

PMF/SEMAS durante as ações de monitoramento e avaliação da parceria, desde que 

não haja alteração de seu objeto principal, e em momento anterior à utilização do 

recurso pretendido, nas seguintes situações: 

I. quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e a melhor 

consecução do objeto pactuado;  

II. na ocorrência de ampliação dos recursos por suplementações 

orçamentárias, mediante celebração de termo aditivo. 

4.2.1. Durante a vigência deste termo é permitido o remanejamento de recursos 

constantes do Plano de Trabalho, desde que não altere o valor total da parceria, 

devendo a PARCEIRA apresentar justificativa plausível para as eventuais variações. 

4.2.2. As alterações e os remanejamentos pretendidos somente serão considerados 

válidos, para fins de prestação de contas, após a análise e manifestação favorável 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 
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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 

Portaria 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional; no Decreto Municipal 

21.966/2020; na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina TC – 14/2012; na Instrução Normativa 001/SMTAC/2021 da Secretaria 

Municipal de Transparência, Auditoria e Controle e; no Edital 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 

aprovado, observada a legislação vigente. 

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 no [DADOS BANCÁRIOS], em nome desta e aberta para esta finalidade.  

6.2.1. Do valor total, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) serão repassados pela 

PMF/SEMAS à OSC em parcela única, o qual deverá ser destinado aos custos 

necessários à implantação/adequação do Serviço e equipamento; 

6.2.2. O valor restante, R$ 5.022.000,00 (cinco milhões e vinte e dois mil reais), será 

repassados pela PMF/SEMAS à OSC dividido em [NÚMERO E VALORES DAS 

PARCELAS], condicionadas aos limites das possibilidades financeiras consignadas no 

orçamento municipal. 

6.2.1. Para composição das parcelas foram consideradas as despesas elencadas 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 
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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. 

6.4.2. As parcelas ficarão retidas, até o saneamento das impropriedades, nos seguintes 

casos: 

I. quando as certidões negativas inicialmente apresentadas estiverem vencidas; 

II. quando a PARCEIRA estiver inadimplente em relação à prestação de contas e 

eventuais devoluções de valores; 

III. quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise 

do contraditório e da ampla defesa; 

IV. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por 

inadimplemento da PARCEIRA em relação às obrigações estabelecidas neste 

Termo de Colaboração; e 

V. quando a PARCEIRA deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas 

saneadoras apontadas pela PMF/SEMAS ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo, no prazo definido em notificação. 

6.4.2.1. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de 

trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de Colaboração 

ou de Fomento, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 

13.019/2014. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações 

7.1. A PMF/SEMAS obriga-se a:  

7.1.1. Efetuar tempestivamente 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 apoio necessário e indispensável à PARCEIRA para que seja alcançado 

o objeto do presente Termo de Colaboração em toda sua extensão e no tempo devido. 

7.1.3. Prestar supervisão à PARCEIRA visando a adequação dos seus serviços; 

7.1.4. Prestar esclarecimentos e informações à PARCEIRA que visem orientá-la na 

correta execução da parceria, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim 

como lhe dar ciência de qualquer alteração no presente termo e/ou da legislação 

vigente; 

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

mencionado na Cláusula Primeira. 

7.1.6. Fiscalizar a manutenção das instalações, dos equipamentos e de todo o material 

utilizado na execução contratual, bem como exigir da PARCEIRA o reparo e/ou 

substituição imediata do que for danificado, destruído, extraviado ou desgastado pelo 

uso.  

7.1.7. Controlar, com acompanhamento da PARCEIRA, o número de refeições 

servidas diariamente, no Restaurante Popular, por intermédio da fiscalização do Gestor 

da Parceria, devidamente nomeado pela PMF/SEMAS.  

7.1.8. Solicitar à PARCEIRA, nos prazos previstos, a documentação referente aos seus 

funcionários observando as especificações constantes no Edital de Chamamento 

Público 002/SEMAS/2022 e seus anexos, supervisionando rotineiramente a 

observância das normas de segurança, higiene e saúde dos funcionários;  

7.1.9. Proceder com a análise de prestações de contas dos recursos financeiros 

repassados à PARCEIRA nos moldes da legislação vigente; 

7.1.10. Assinalar prazo para que a PARCEIRA adote as providências necessárias para 

o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Colaboração, 
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sempre que verificada alguma irregularidade, sob pena da retenção das parcelas dos 

recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.  

7.1.11. Efetuar a glosa no pagamento de refeições servidas em desacordo com o 

presente Termo de Referência, especialmente ao que se refere aos cardápios 

predefinidos e gramatura das refeições.  

 

7.1.12. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da PARCEIRA, a PMF/SEMAS 

poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à 

população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de 

realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:  

I. retomar os bens públicos em poder da PARCEIRA, qualquer que tenha sido a 

modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no 

plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 

executado pela PARCEIRA até o momento em que a administração assumiu 

essas responsabilidades.  

 

7.2. A PARCEIRA obriga-se a: 

7.2.1. Executar satisfatória e regularmente o objeto deste Termo de Colaboração;  

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

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

providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto aos órgãos 

competentes, como o Alvará de Fiscalização do Serviço de Vigilância Sanitária, emitido 

pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Município, necessários 

à execução dos serviços objeto do presente termo; 

7.2.3. Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos órgãos públicos, 

quando aplicável, realizando as manutenções e adequações necessárias, bem como 

por qualquer multa decorrente da não observância da legislação vigente.  
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7.2.4. Observar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, realizando adequações necessárias de forma a garantir o pleno exercício dos 

direitos dessas. 

7.2.5. Fornecer todos os insumos, produtos e mão-de-obra necessários para completa 

execução dos serviços. 

7.2.6. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes a custos de embalagens, 

mão de obra, transportes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, inclusive despesas com água, energia e telefone.  

7.2.7. Manter em perfeitas condições de uso as instalações do Restaurante Popular, 

tais como: pisos, azulejos, cantoneiras dos azulejos, portas, vidros, ferragens de 

esquadrias, telas, forro, torneiras, sifões, ralos, grelhas, registros, louças sanitárias, 

válvulas de descarga, interruptores, tomadas, disjuntores, quadros elétricos, luminárias, 

lâmpadas, reatores, entre outras instalações gerais e especiais, equipamentos e 

móveis vinculados à execução dos serviços. 

7.2.8. Responsabilizar-se pela manutenção corretiva dos equipamentos e das 

instalações da cozinha, vestiários e demais áreas.  

7.2.9. Assumir as despesas de manutenção, conserto e/ou substituição dos 

equipamentos e materiais permanentes.  

7.2.9.1. A manutenção dos equipamentos deverá ser efetuada no prazo mínimo e 

levando-se em consideração a importância do equipamento para o funcionamento da 

Unidade, para que não comprometa a segurança ou a qualidade do serviço prestado. 

7.2.10. Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu 

armazenamento, em setor próprio, sempre em tempo hábil ao cumprimento do objeto 

consignado no presente Termo de Referência.  

7.2.11. Adquirir os gêneros alimentícios preferencialmente da Agricultura Familiar, 

podendo a PMF/SEMAS estabelecer as interlocuções necessárias com os órgãos e 

empresas do Sistema de Agricultura para promover a viabilidade deste processo.  

7.2.11. Disponibilizar, sempre que solicitado pela PMF/SEMAS, amostra de qualquer 

material e/ou gênero alimentício a ser empregado na execução contratual, sem custos 

adicionais.  

7.2.12. Garantir o fornecimento das preparações previstas no cardápio do dia durante o 

período de atendimento aos usuários,  sem interrupções ou atrasos de qualquer 

natureza, na quantidade estabelecida neste Termo, sob risco de aplicação de 

penalidade.  
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7.2.13. Manter, durante toda a execução dos serviços contratados, um Responsável 

Técnico Nutricionista legalmente habilitado, além do cumprimento adequado do quadro 

técnico de nutricionistas e equipe mínima exclusiva para a Unidade.  

7.2.14. Adequar, por determinação da PMF/SEMAS, qualquer serviço que não esteja 

sendo executado de acordo com a boa técnica ou princípio de nutrição e dietética.  

7.2.15. Substituir, por determinação da PMF/SEMAS, o gênero alimentício que 

apresentar baixa aceitabilidade por parte dos consumidores.  

7.2.16. Manter permanentemente em serviço, e em número suficiente, equipe 

composta por profissionais de nutrição de nível superior, bem como um coordenador de 

serviços e pessoal qualificado de forma a garantir o atendimento aos usuários, sendo 

todos devidamente registrados pela empresa, cabendo a esta todo o ônus de natureza 

trabalhista e previdenciária. 

7.2.17. Remeter, sempre que solicitado, à PMF/SEMAS as escalas diárias de serviços 

de todos os funcionários, especificações, lotação, respectivos horários e comunicando, 

em tempo hábil, qualquer alteração.  

7.2.18. Promover treinamento específico e periódico de seus funcionários, bem como 

quando identificada essa necessidade pela PMF/SEMAS.  

7.2.19. Caso a PMF/SEMAS convide a equipe de funcionários da PARCEIRA para 

participar de capacitação específica, a entidade deverá liberá-los e arcar com os custos 

relacionados.  

7.2.20. Providenciar, de acordo com o período estipulado pela legislação pertinente, 

exame de saúde de seus funcionários, a fim de evitar a veiculação de doenças aos 

usuários pelos produtos alimentícios, a saúde do manipulador de alimentos deve ser 

comprovada por meio de atestados médicos, exames e laudos laboratoriais originais ou 

suas cópias. Estes documentos devem permanecer à disposição da autoridade 

sanitária sempre que solicitados, no efetivo local de trabalho do manipulador. A 

periodicidade dos exames médicos e laboratoriais deve ser anual, obedecendo às 

exigências dos órgãos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, mas poderá ser 

reduzida dependendo das ocorrências endêmicas de certas doenças.  

7.2.21. Respeitar e fazer respeitar as normas de segurança de higiene e saúde dos 

funcionários, fornecendo os meios apropriados e necessários à execução das 

atividades laborais.  

7.2.22. Manter todos os seus funcionários devidamente uniformizados, de acordo com 

as normas sanitárias vigentes, e identificados.  
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7.2.23. Garantir o fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

aos funcionários, de acordo com as atividades desenvolvidas, responsabilizando-se por 

acidentes de trabalho que venham a ocorrer, por danos resultantes de caso de fortuito 

ou de força maior, por qualquer causa de danificação ou incorreções dos serviços de 

seus funcionários ou de terceiros.  

7.2.24. Fornecer diariamente aos usuários do Restaurante, talheres, guardanapo de 

papel, palito de dente e copo para água, café ou suco.  

7.2.25. Disponibilizar sabonete líquido para higienização das mãos dos usuários e 

funcionários e detergente, sabão e outros materiais de limpeza para higienização dos 

utensílios da cozinha.  

7.2.26. Realizar sistematicamente a limpeza das caixas de gordura e de passagem da 

rede hidro sanitária da cozinha, caixas d’água ou cisterna.  

7.2.27. Realizar serviço de dedetização e desratização trimestralmente com reforço 

mensal.  

7.2.28. Fornecer o gás de cozinha para o preparo das refeições do Restaurante. 

7.2.29. Comunicar de imediato à PMF/SEMAS, por meio dos fiscais desta, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais de serviço (cozinha e 

restaurante).  

7.2.30.. A PARCEIRA é responsável pelos danos causados à saúde dos usuários por 

falta de controle higiênico, sanitário ou de conservação dos alimentos.  

7.2.31. Conduzir os serviços com estrita observância à legislação federal, estadual, 

municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução 

deste Contrato.  

7.2.32. Implantar o Manual de Boas Práticas de Fabricação (MBP) e os Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) , no Restaurante Popular no prazo de até 03 (três) meses 

após a assinatura do contrato.  

7.2.32.1. Os documentos devem estar organizados, aprovados, datados e assinados 

pelo responsável e acessíveis aos funcionários, servidores da PMF/SEMAS e à 

autoridade sanitária e deverão ser atualizados sempre que houver necessidade.  

7.2.33. No mínimo, deverá existir Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para:  

I. higiene e saúde dos funcionários;  

II. capacitação dos funcionários em Boas Práticas com o conteúdo programático 

mínimo estabelecido no Art. 15, da IN/DIVISA/SVS nº 04, de 15 de dezembro de 

2014;  
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III. controle de qualidade na recepção de mercadorias;  

IV. transporte de alimentos;  

V. higienização e manutenção das instalações, equipamentos e móveis com 

periodicidade adequada;  

VI. higienização do reservatório e controle da potabilidade da água;  

VII. controle integrado de vetores e pragas urbanas.  

7.2.33.1. O POP relacionado à saúde dos funcionários deve especificar os exames 

médicos realizados, a periodicidade de sua execução e contemplar as medidas a 

serem adotadas nos casos de problemas de saúde detectados.  

7.2.33.2.O POP referente às operações de higienização de instalações, equipamentos, 

móveis e do reservatório de água, deverá conter, no mínimo, a descrição dos 

procedimentos de limpeza e desinfecção, inclusive o princípio ativo germicida, sua 

concentração de uso, tempo de contato e temperatura que devem ser utilizados, 

quando aplicável, deve contemplar a manutenção e a calibração de equipamentos. 

7.2.33.3. O POP relacionado ao controle integrado de vetores e pragas urbanas deverá 

contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir sua atração, 

abrigo, acesso e proliferação.  

7.2.34. Dispor no refeitório, um mural ou quadro de avisos, em local visível, medindo 2 

(dois) metros de comprimento por 1,5 metro de largura (2,00x1,50), para expor 

comunicações diversas.  

7.2.34.1. Deverá constar, obrigatoriamente, o número do telefone da Ouvidoria da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis e o do Núcleo da Vigilância Sanitária responsável 

pela região onde está estabelecido o Restaurante Popular.  

7.2.34.2. Afixar no mural o cardápio do dia e da semana, em letras suficientemente 

grandes para possibilitar fácil leitura pelos usuários de todas as idades.  

7.2.35. Propiciar aos técnicos da PMF/SEMAS, todos os meios e condições 

necessários para acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução do Serviço 

pactuado. 

7.2.36. Desenvolver boas relações com a PMF/SEMAS e sua equipe técnica, acatando 

orientações e instruções pertinentes às normas de segurança, higiene, segurança do 

trabalho, legislação dos alimentos e Segurança Alimentar e Nutricional.  

7.2.37. Permitir o livre acesso dos servidores da PMF/SEMAS, assim como os 

servidores do Controle Interno Municipal e órgãos do Controle Externo aos 
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documentos, às informações referentes à este Termos de Colaboração, bem como aos 

locais de execução do objeto. 

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

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

da PARCEIRA. 

7.2.39. Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, contendo, no mínimo, as informações 

requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014, respeitado os limites 

legais. 

7.2.40. Destacar a participação do Município de Florianópolis, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto 

do presente Termo de Colaboração, respeitado os limites legais. 

7.2.41. Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboração, 

na forma da legislação vigente; 

7.2.42. Dar ampla transparência, inclusive quando da utilização de plataforma 

eletrônica, quanto aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de 

remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com 

recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e valores, divulgando na 

internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 

exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Pública 

Municipal, contendo as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal n. 13.019, de 

2014. 

7.2.43. Responder exclusivamente 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. 

7.2.44. 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, sem 
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prejuízo à adoção de medidas judiciais cabíveis e responsabilização pessoal de seus 

dirigentes. 

7.2.45. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista, 

previdenciária, comercial, e outros que decorrem da execução do objeto contratual, 

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. 

7.2.46. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à 

administração pública e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, 

imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como 

ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da 

parceria, exceto quando isto ocorrer por exigência da administração pública ou ainda 

por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência. 

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

aberta para esta finalidade, conforme previsto no item 6.2 deste Termo e observado o 

disposto nos arts. 51 e 53 da Lei nº 13.019/2014. 

7.2.48. Aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos 

princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, bem como zelar pela boa 

qualidade da execução da parceria, buscando alcançar os resultados pactuados. 

7.2.49. 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 ou utilização do cartão de débito. 

7.2.50. Verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, 

aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação. 

7.2.50.1. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano 

de trabalho, a PARCEIRA deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os 

novos preços praticados no mercado.  
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7.2.51. Realizar as despesas previstas no Plano de Trabalho de forma pertinente e 

compatível à execução do objeto pactuado. 

7.2.52. Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços, notas ou demais 

comprovantes fiscais, com data, valor, razão social e número de inscrição no CNPJ da 

PARCEIRA e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de 

comprovação das despesas. 

7.2.52.1. As notas e demais comprovantes fiscais deverão estar devidamente 

identificadas, pelo emissor, com o número do presente Termo de Colaboração. 

7.2.53. Registrar as despesas realizadas no Processo de Prestação de Contas,  com a 

inserção de notas ou demais comprovantes fiscais referentes às despesas, bem como 

dos respectivos comprovantes de efetivo pagamento. 

7.2.54. Registrar assinatura na forma de aceite em todos os comprovantes (recibos, 

cupons, controle de entrega) que irão compor a nota fiscal, quando esta for vier a ser 

emitida ao final de um período 

7.2.54.1. Nas situações de abastecimento de veículos (combustíveis), caberá ao 

próprio condutor do veiculo confirmar o "aceite". 

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

utilização dos recursos, conforme a legislação vigente; 

7.2.56. 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. 

7.2.56.1 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.  

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

parceria ou devolvidos à concedente, ficando sujeitos aos mesmos prazos e regras de 

prestação de contas dos recursos transferidos. 

7.2.57. 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 referente à parcela recebida. 
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7.2.58. Manter, em boa ordem e guarda, à disposição da administração pública e dos 

órgãos de controle interno e externo, todos os documentos originais que comprovem as 

despesas realizadas no decorrer da parceria, que deverão ser emitidos em nome da 

OSC Celebrante, devidamente identificados com o número do Termo de Colaboração 

durante o prazo de 10 (dez) anos; 

7.2.59. Devolver à PMF/SEMAS eventual saldo de recursos não aplicados no objeto do 

repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras, conforme 

disposto no art. 80, V, ‘c’, do Decreto Municipal 21.966/2020; 

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

improrrogável de 30 (trinta) dias, por 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.  

7.2.61. Contabilizar mensalmente os valores arrecadados com a participação dos 

usuários no equipamento como receita (recurso arrecadado) para execução do objeto 

deste edital, a ser subtraído da parcela seguinte a ser repassada pela PMF/SEMAS. 

7.2.62. Adotar as medidas saneadoras apontadas pela PMF/SEMAS ou pelos órgãos 

de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação. 

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

se verificar sua inadequada utilização, nos termos da legislação vigente; 

7.2.64. Manter, durante toda a execução da parceria, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas no momento da celebração da 

parceria; 

7.2.65. Manter registro da lista de atendidos no serviço, previamente padronizada pelo 

órgão gestor; 

7.2.66. Elaborar relatório mensal em modelo previamente padronizado pelo órgão 

gestor, com a descrição das atividades desenvolvidas de acordo com o Plano de 

Trabalho, ou alteradas, neste caso com as devidas justificativas; 

7.2.67. Alimentar, de forma continuada, os Sistemas desenvolvidos pela Vigilância 

Socioassistencial para controle dos usuários inseridos no mês e dos casos desligados 

do serviço, indicando a data e o motivo do desligamento; 
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7.2.68. Elaborar e encaminhar, quando solicitada pela rede de atendimento, relatórios 

de acompanhamento. 

7.2.69. Ofertar sistema online de registro de refeições servidas. Para isso, é necessário 

que os computadores já estejam instalados na unidade, assim como o perfeito 

funcionamento das instalações elétricas e de lógica (cabos de internet). A PARCEIRA 

é responsável ainda por providenciar um provedor de internet e deixá-la habilitada para 

este período. 

7.2.70. A fim de aprimorar o monitoramento e suporte por parte da PMF/SEMAS, a 

PARCEIRA deverá possuir câmeras digitais instaladas em todas as salas e espaços da 

unidade, exceto em locais como banheiros, sendo no mínimo 03 (três) em seus 

salões/refeitórios, posicionadas estrategicamente para visualizar o registro das 

refeições servidas. 

7.2.70.1. O acesso on line deverá ser disponibilizado à PMF/SEMAS sendo a 

PARCEIRA, responsável por providenciar condições necessárias para funcionamento 

destes sistemas, conforme as especificações contidas no documento  “Anexo I – 

Termo de Referência” do Edital de Chamamento Público 002/SEMAS/2022. 

 

CLÁSULA OITAVA – Dos Bens Remanescentes 

8.1. Os equipamentos bens permanentes adquiridos, produzidos, transformados ou 

construídos com recursos da parceria não compõem o patrimônio da PARCEIRA, 

sendo de titularidade da PMF/SEMAS e deverão ser utilizados em estrita conformidade 

com o objeto pactuado; 

8.2. Deverá a PARCEIRA, a partir da data da apresentação da última prestação de 

contas, disponibilizar os bens permanentes adquiridos com recursos da parceria para a 

PMF/SEMAS por meio de termo de recebimento, a qual dará destinação de acordo 

com o interesse público, atendidas as normas legais e regulamentares aplicáveis à 

espécie. 

8.3.1. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil ou revogação da 

parceria firmada durante sua vigência, os bens permanentes deverão ser devolvidos a 

unidade gestor PMF/SEMAS a, por meio de termo de recebimento, no prazo de até 90 

(noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução. 
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CLÁSULA NONA - Da Prestação de Contas 

9.1. 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; 

9.2. 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.  

9.3. A prestação de contas apresentada pela PARCEIRA deverá conter elementos que 

permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 

pactuado, e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas. 

9.3.1. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

9.3.2. 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. 

9.3.3. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 

resultados alcançados. 

9.4. O processo de prestação de contas, de responsabilidade da PARCEIRA, deverá 

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

de plataforma eletrônica e/ou, até determinação contrária, em sua forma física, quando 

deverá ser composto 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 

recebidos. (modelo a ser disponibilizado pela PMF/SEMAS);  
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V. relatório de Execução Financeira, assinado pelo representante legal da 

PARCEIRA e o responsável financeiro desta, 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; 

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. 

9.4.1. O relatório de execução do objeto, de que trata o inciso XII, deverá, ainda, A 

cada semestre e/ou no último a ser apresentado, 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 
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c) da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão 

do objeto.   

9.4.2. Deverá a PARCEIRA apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do 

alcance das metas; 

9.4.3. 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. 

9.4.4. 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. 

9.4.5. 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; 

9.4.6. 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. 

9.4.7. Quando se tratar de fornecimento ou prestação de serviço por pessoa jurídica, 

somente serão admitidas notas fiscais. 

9.4.8. 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). 
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9.4.9. 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), PIS e Imposto de Renda. 

9.4.10. 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. 

9.4.10.1. 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. 

9.4.11. 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). 

9.4.11.1. Para cada comprovante fiscal será obrigatória uma transferência bancária. 

9.5. 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. 

9.5.1. 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 sua vigência. 

9.6. 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. 

9.6.1. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive 

referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, 
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salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos 

financeiros. 

9.6.2. Quando for o caso de rateio, a memória de cálculo da despesa deverá conter a 

indicação do seu valor integral e o detalhamento quantitativo da divisão que compõe o 

custo global, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do 

número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de 

recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

9.7. O processamento e as decisões relativas às prestações de contas serão realizados 

de acordo com as normas previstas na legislação vigente. 

9.8. 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. 

9.9. 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; 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. 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, nos moldes da legislação vigente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
25/01/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3119

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
                     CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Avenida Gustavo Richard, 5000 (Passarela “Nego Quirido”), 2º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.020-292 

Telefone 3324-1415 – Ramal 222 – email: documentos.semas@pmf.sc.gov.br 
 

9.13. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas no prazo e formas 

estabelecidos, ou não sendo aprovadas, sob pena de responsabilidade solidária, o o 

responsável pela PMF/SEMAS determinará a suspensão imediata da liberação de 

novos recursos e notificará a PARCEIRA para que, em até 30 (trinta) dias, 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. 

9.13.1. Não havendo saneamento das irregularidades ou omissões, o processo deverá 

ser encaminhado ao responsável pelo controle interno municipal para as devidas 

providências. 

9.13.1.1. Rejeitada ou não apresentada a prestação de contas e não efetuada a 

devolução dos recursos públicos deverá o responsável pela PMF/SEMAS instaurar o 

Processo de Tomada de Contas Especial para apuração de fatos, identificação dos 

responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, conforme Instrução 

Normativa N.TC-13/2012 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

9.13.1.2 Enquanto não for encerrada a Tomada de Contas Especial, ficará a 

PARCEIRA impedida de receber recursos públicos do Município, bem como firmar 

novas parcerias. 

9.14.. As prestações de contas serão avaliadas: 

I. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidas no plano de trabalho; 

II. regulares com ressalva, quando, apesar de cumprido os objetivos e as metas da 

parceria, evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 

de que não resulte em dano ao erário; e 

III. irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano de trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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9.15. 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 DÉCIMA - Da Fiscalização, Monitoramento e Avaliação 

10.1. 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. 

10.2. Ao Gestor do Termo competem as atribuições previstas na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das responsabilidades 

11.1. Os responsáveis pela execução deste Termo de Colaboração que incidirem em 

descumprimento de suas obrigações serão responsabilizados pelas irregularidades 

eventualmente praticadas. 

11.2. 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 SEGUNDA - Das penalidades  

12.1. 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: 

12.1.1. 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.  

12.1.2. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de 

advertência e nas demais situações em que forem verificadas irregularidades na 
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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. 

12.1.2.1. 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.  

12.1.3. Declaração de inidoneidade: será aplicada nas aplicada nas ocorrências do 

inciso III do item 9.14, impedindo a PARCEIRA de participar de chamamento público 

e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá 

quando a organização da sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal 

pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade. 

12.2. As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à 

legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Rescisão e da Renúncia 

13.1 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.   

13.2. 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. 

13.3. 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. 

13.3.1. Constitui, ainda, motivo para rescisão a ocorrência das seguintes situações: 
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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;  

g) Razões de interesse público, devidamente justificadas pela autoridade 

competente; 

13.4. A rescisão deste Termo poderá ser: 

13.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração. 

13.4.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

13.5. A rescisão deste instrumento de parceria só poderá ser realizado mediante 

procedimento administrativo próprio, em que se garanta o contraditório e ampla defesa. 

13.6. Na denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, o destino dos 

bens remanescentes serão definidos em conformidade com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da vigência 

14.1. Este Termo de Colaboração entra em vigor a partir da data de [DATA DE INÍCIO 

DA VIGÊNCIA] e tem sua vigência até a data de [DATA DE TÉRMINO DA 

EXECUÇÃO], , podendo ser objeto de prorrogações, à critério da PMF/SEMAS, desde 

que observados os limites e condições impostas pela legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do aditamento 

15.1. A PMF/SEMAS poderá autorizar ou propor alterações deste Termo de 

Colaboração e do Plano de Trabalho (art. 42, inciso VI, e art. 57, Lei Federal 

13.019/2014 e suas alterações), após, respectivamente, solicitação fundamentada da 

PARCEIRA ou sua anuência, desde que não haja alterações de seu objeto, e que o 

período total da vigência não exceda cinco anos, nas formas estabelecidas pela 

legislação vigente. 

15.2. Havendo prorrogação da vigência do Termo de Colaboração e consequente 

prorrogação na execução do serviço, o valor do Termo Aditivo deverá manter a 

proporcionalidade em relação ao valor original, considerando ainda os reajustes 

necessários. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - Da proteção de dados 

16.1. A PARCEIRA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente 

Termo de Colaboração em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 

proteção de dados vigentes. 

16.2. No manuseio dos dados a PARCEIRA: 

I. Deverá manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 

todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, 

para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, 

uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Deverá acessar os dados para finalidades estritamente necessárias para o 

cumprimento do objeto deste Termo, e jamais para outros fins; 

III. Não transferirá, compartilhará ou disponibilizará dados pessoais a quaisquer 

terceiros sem a expressa autorização do titular dos dados; 
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IV. Informar previamente ao titular dos dados, caso seja seja obrigada por 

determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, para 

que esta tome as medidas que julgar cabíveis. 

16.3. A PARCEIRA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos 

de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à PMF/SEMAS e/ou a terceiros diretamente resultantes 

do descumprimento pela PARCEIRA de qualquer das cláusulas previstas neste Termo 

quanto a proteção e uso dos dados pessoais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Das disposições gerais 

17.1 - 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] 

 
ANEXO I (do TERMO DE COLABORAÇÃO) 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO [NÚMERO DO TERMO] 

 

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] 
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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; 

b) Dívidas trabalhistas e processuais; 

c) Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU; 

d) Taxas de condomínio; 

e) Despesas cartorár6.2. ias; 

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; 
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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] 

 

[ASSINATURAS] 
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ANEXO V 

MATRIZ DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

 

01 

Proponente Demonstra conhecimento da 

realidade social relativa ao tema do objeto 

do Edital; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

02 

Proponente apresenta Experiência prévia 

na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou em atividade/projeto 

semelhante em sua natureza e/ou 

características; 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta experiência prévia em 

atividade/projeto semelhante em sua 

natureza e/ou características; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

realização, com efetividade, do objeto da 

parceria; 

03 

Experiência Geral da OSC na política de 

segurança alimentar. 

A comprovação se dará através da 

apresentação, em “Anexos”, de: atestado ou 

declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria 

ou contratado a OSC; ou cópia de termo de 

parceria/ contrato; ou publicação em Diário 

Oficial Diário Oficial. 

2 

01 ponto:  não apresentou experiência 

prévia na política de segurança alimentar 

02 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar entre 01 e 

03 anos; 

03 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar entre 04 e 

05 anos; 

04 pontos: apresenta experiência prévia na 

política de segurança alimentar maior que 05 

anos; 

04 

Experiência em gestão de recursos 

públicos oriundos de parcerias ou 

contratações; 

A comprovação se dará através da 

apresentação, em “Anexos”, de: atestado ou 

declaração expedido por pessoa de direito 

público ou privado que tenha firmado parceria 

ou contratado a OSC; ou cópia de termo de 

parceria/ contrato; ou publicação em Diário 

Oficial. 

1 

01 ponto:  não apresentou experiência em 

gestão de recursos públicos oriundos de 

parcerias ou contratações; 

02 pontos: apresenta experiência em 01 

(uma) parceria ou contratação; 

03 pontos: apresenta experiência entre 02 

(duas) e 03 (três) parcerias ou contratações; 

04 pontos: apresenta experiência entre 03 

(três) e 05 (cinco) parcerias ou contrataçõe 
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05 

Proposta com Viabilidade de Execução (se 

a proposta demonstra coerência 

metodológica, clareza e objetividade que 

viabilize a execução do Serviço 

pretendido); 

2 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

06 

Proposta apresentada contempla os 

requisitos estabelecidos pelo documento  

“Anexo I – Termo de Referência” deste 

Edital. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

07 

A proposta apresentada demonstra o nexo 

existente entre a realidade do território de 

atuação da OSC e a situação na qual o 

projeto pretende intervir, ou seja, os 

problemas prioritários a serem enfrentados 

e as metas a serem alcançadas. 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

08 

A Proponente demonstra capacidade  

estrutural e técnica  que garantam a 

prestação do Serviço no período incicado 

neste Edital 

1 

00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 

atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

09 A Proponente  apresenta Equipe Técnica 

conforme o disposto no ANEXO I – Termo 
1 00 pontos: não apresenta a informação 

solicitada ou a informação apresentada não 
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de Referência 

 

atende ao solicitado; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: atende ao solicitado de forma 

plenamente satisfatória. 

10 

Proposta em consonância com objetivos 

propostos neste Edital se os objetivos e o 

público alvo estão plenamente de acordo 

com o previsto neste Edital). 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

11 

Proponente apresenta clareza no 

detalhamento do Serviço – Consonância 

das ações propostas com os resultados 

desejados. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

12 

Plano de aplicação dos recursos em 

consonância com a execução do projeto 

proposto, considerando o disposto no 

ANEXO I –  Termo de Referência (itens, 

profissionais, quantidade, se valores estão 

condizentes com os objetivos propostos, 

etc). 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

13 

Valor total proposto está condizente com os 

objetivos propostos, limitado ao previsto 

neste Edital. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

14 

Preenchimento de forma integral e clara de 

todoss itens previstos e na forma solicitada 

pelo item 8.4.6. deste Edital. 

1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 
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forma plenamente satisfatória. 

15 

Apresentação de Declaração de Aceite dos 

Termos do Edital, assinada pelo 

representante legal da OSC, 

comprometendo-se a apresentar os 

documentos que vierem a ser solicitados 

no momento da celebração da parceria, 

conforme Anexo IV. 

1 
00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

16 
Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

03 pontos: atende ao solicitado; 

17 
Proposta contempla  os demais  critérios 

estabelecidos no Edital 
1 

00 pontos: não atende ao solicitado; 

01 ponto: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, de forma 

insatisfatória; 

02 pontos: apresenta informações com 

detalhamento reduzido, porém de forma 

satisfatória; 

03 pontos: apresenta informações 

consistentes, atendendo ao solicitado de 

forma plenamente satisfatória. 

Pontuação:  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 

 
(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o número XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à 

(xxxxxxxxxxx, №, Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), CPF XXX.XXX.XXX-XX, DECLARA, para os devidos fins, 

que aceita integralmente os termos e condições do Edital de Chamamento Público nº 

002/SEMAS/2022 (Restaurante Popular), 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, Decreto 

Municipal 21.966/2020 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 2022. 
 

 
 

________________________________________ 
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 DA NÃO INCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES 

 

 

Eu, [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 [preencher com o número do CNPJ] e seus dirigentes não incorrem em qualquer 

das vedações previstas pela Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela 

Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto Municipal 21.966/2020. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 

 

 

 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 

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. 

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 

 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 VIII 

 

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 número do CNPJ], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) [preencher com 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 

002/SEMAS/2022 (Restaurante Popular), bem como o cumprimento das metas.  

 

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 

 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 IX 

 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE 

 

 

Eu, [preencher com nome do responsável legal da organização da sociedade 

civil], portador (a) da Carteira de Identidade nº [preencher com número da carteira 

de identidade do responsável legal] e do CPF nº [preencher com número do CPF], 

na qualidade de representante legal do(a) [preencher com nome da organização da 

sociedade civil], com sede na [preencher com endereço da OSC], no Município de 

Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº [preencher com número do CNPJ da 

OSC], DECLARO,  para os devidos fins,  que a Conta Corrente [preencher com 

número da conta corrente], Agência [preencher com número da agência], da Caixa 

Econômica Federal 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 002/SEMAS/2022 (Restaurante Popular). 

  

Para maior clareza firmo a presente. 

 

Florianópolis, ......... de ............................... de 2022. 

 

 

 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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