Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ERRATA
Processo Licitatório nº 04/2018
Dispensa de Licitação nº 03/2018
Contrato nº 04/2018
No processo licitatório, na dispensa de licitação e no contrato acima identificados:

Onde se lia:
Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de informação: Legislativo; Servidor
Público, Licitações e Compra Governamentais, Contabilidade, Orçamento e Controle Internos, INSS,
IRPF e Obrigações Fiscais; Tributos Municipais, RPPS, Tabelas, Agenda de Obrigações Tributárias
e de Incidências, acesso à página da empresa onde os informativos ficam disponíveis em meio
magnético para impressão e consultas, além de bibliotecas de vídeos técnicos.

Leia-se:
Assinatura de informativos técnicos mensais “on-line”. Contempla o acesso a textos técnicos com
análises e interpretação de temas novos e recorrentes, produzidos pelos consultores do IGAM. Os
informativos abordam os seguintes temas: Processo e Técnica Legislativa; Regime próprio de
previdência social – RPPS; Tributos Municipais; Recursos humanos e servidor público; Gestão
orçamentária, financeira e contabilidade pública; Controle interno e gestão patrimonial; Retenções
tributárias, INSS, IRRF e obrigações Fiscais; Licitações e Compras Governamentais. A assinatura
dos Informativos Técnicos Mensais “on-line” compreende os seguintes serviços: Consultoria “online” nas áreas dos informativos, via internet, telefone ou pessoalmente na sede do IGAM SC. As
consultas serão respondidas com prazo estabelecido pelo assinante. Agenda mensal de obrigações
fiscais e legais; Acesso à página do IGAM SC onde os informativos ficam disponíveis em meio
magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos; IGAM Express –
recebimento de notícias, legislações, entendimentos técnicos e periódicos por e-mail de informações
sobre as últimas decisões dos tribunais de contas e judiciais; Disponibilização de modelos de
projetos de leis, contratos, editais e outros inerentes à atividade do setor público.
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Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina
Onde se lia:
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos atribuídos para a realização deste contrato correrão por conta do Orçamento da
Câmara de Vereadores, exercício 2018, na dotação:
01.00 - Câmara de Vereadores
01.001 - Atividades Legislativas
001.031.0001.2502 - Gestão da Secretaria Legislativa
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.30.46.00.00.00 - Material de Consumo-Material Bibliográfico não imobilizável. Recursos
Ordinários.

Leia-se:
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos atribuídos para a realização deste contrato correrão por conta do Orçamento da
Câmara de Vereadores, exercício 2018, na dotação:
0001.0001 – Câmara de Vereadores
0001.0001 – Atividades Legislativas
001.031.0001.2502 – Gestão da Secretaria Legislativa
33.90.00.00 – Aplicações Diretas
33.90.39.01- 10000 – Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Timbó (SC), 19 de março de 2018.

_______________________________
Douglas Emanuel Marchetti
Presidente
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