INFORMATIVO
MUNICIPAL

BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IÇARA – 29 DE MAIO DE 2018

EDIÇÃO ESPECIAL VIII - MAIO DE 2018

jb ck bdchbvs lj vcljfd vBnjznjb ck bdchbvs lj vcBnjznjb ck bdchbvs lj vcljfd vcjd cdj.c jd c.d

BOLETIM ELETRÔNICO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IÇARA Nº 55 – PUBLICADO EM 29 DE MAIO DE 2018.

DECRETOS
DECRETO N.º 099/2018, DE 29 DE MAIO
DE 2018.
Fica
declarada
situação
excepcional de emergência em razão do
desabastecimento generalizado de bens
indispensáveis às atividades cotidianas do
Município e dá outras providências.
MURIALDO
CANTO
GASTALDON, Prefeito Municipal de Içara,
no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VI do Artigo 73 da Lei Orgânica do
Município, e
CONSIDERANDO
a
gravidade da situação nacional em
decorrência da paralisação do sistema de
transporte
rodoviário,
levando
ao
desabastecimento de bens indispensáveis
à manutenção de serviços públicos
essenciais;
CONSIDERANDO que tal
situação precarizou todo o serviço
público,
além
de
inviabilizar
o
deslocamento de servidores para seus
postos de trabalho;
CONSIDERANDO que a
situação exige da municipalidade atenção
especial, haja vista seu agravamento
diário;
CONSIDERANDO
finalmente, que, na forma da Constituição
Federal e da Lei Orgânica Municipal, cabe
agir preventiva e tempestivamente na
busca
de
parcerias
e
medidas
acauteladoras,
DECRETA:
Art. 1.º Fica declarada
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
DE
EMERGÊNCIA
em
razão
do
desabastecimento generalizado de bens
indispensáveis às atividades cotidianas do
Município.
Art. 2.º Ficam os órgãos da
Administração Municipal autorizados a
requisitar pessoal e equipamentos de
proprietários/entidades
privadas,
objetivando minimizar danos e atender
emergências e urgências nos termos do
art. 5º, inc. XXV, da Constituição Federal,

assegurada a ulterior indenização em
caso de dano.
Art. 3.º Ficam suspensas as
atividades administrativas no serviço
público no dia 1.º de junho de 2018.
Art. 4.º Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação.
Publicado no Paço Municipal
Ângelo Lodetti em Içara, 29 de maio de
2018.

MURIALDO CANTO GASTALDON
Prefeito Municipal

EDUARDO ROCHA SOUZA
Secretário da Fazenda
Registrado na Secretaria da
Fazenda de Içara em 29 de maio de 2018.

DÓRIS IOLANDA DAGOSTIN DOS
SANTOS
Diretora de Gestão de Recursos

LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 073/PMI/2018
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal
de Içara, no uso das prerrogativas que lhe
confere a lei, comunica aos interessados
que a licitação referente à Pregão
Presencial 073/PMI/2018, objetivando a
Contratação
de
empresa
para
fornecimento de material e mão de obra:
1.1. Recuperação de pavimento com
blocos de concreto intertravados (lajotas)
com fornecimento e assentamento; 1.2.
Reparo e manutenção de rede de
drenagem
pluvial,
fornecimento,
assentamento e reaterro das tubulações,
está SUSPENSA em virtude da greve dos
caminhoneiros. Após a situação ser
normalizada, o Aviso de Licitação e Edital
serão republicados com uma nova data
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para abertura do certame. Informações
pelo E-mail: compras@icara.sc.gov.br.
Içara/SC, 29 de maio de 2018.
Anna Paula Medeiros Baldessar
Pregoeira
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 074/PMI/2018
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal
de Içara, no uso das prerrogativas que lhe
confere a lei, comunica aos interessados
que a licitação referente à Pregão
Presencial 074/PMI/2018, objetivando a
Contratação de empresa do ramo
pertinente para aquisição de mobiliário,
eletrônicos,
equipamentos
de
processamento de dados, montagem e
desmontagem
de
divisórias
e
eletrodomésticos
para
atender
as
necessidades da Secretaria Municipal da
Fazenda durante o ano de 2018, está
SUSPENSA em virtude da greve dos
caminhoneiros. Após a situação ser
normalizada, o Aviso de Licitação e Edital
serão republicados com uma nova data
para abertura do certame. Informações
pelo E-mail: compras@icara.sc.gov.br.
Içara/SC, 29 de maio de 2018.
Anna Paula Medeiros Baldessar
Pregoeira
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