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9. O CISAMVI reconhece que os serviços discriminados foram prestados, apurados e atestados, para os efeitos preconizados nas legislações 
pertinentes.

10. O CISAMVI se obriga a efetuar o pagamento da importância de 10.540,00, referente aos serviços constantes no relatório de recepção 
de exames, abrangendo o principal e eventuais acessórios, no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação deste instrumento no Diário 
Oficial.
10.1 O pagamento será realizado mediante depósito bancário na conta corrente de titularidade da CREDENCIADA.
11. Efetuado o depósito bancário, a CREDENCIADA confere ao CISAMVI, por este instrumento, a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irre-
tratável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear a qualquer título ou pretexto, no que se refere à prestação dos serviços constantes 
no relatório de recepção de exames.
12. O presente ajuste tem força de título executivo extrajudicial, obrigando as partes a qualquer título.
13. As partes consignam ainda que o valor levantado através do relatório em
anexo no valor de 10.540,00, poderá sofrer ajustes mediante novas guias apresentadas em auditorias subsequentes.
14. O foro competente para dirimir quaisquer questões resultantes do presente acordo é o da Comarca de Blumenau - SC, o qual prevalecerá 
sobre qualquer outro.
15. Por estarem justas e contratadas, firmam este termo de reconhecimento de dívida.
Blumenau – SC, 28 de julho de 2022.
(Assinado eletronicamente)
VANESSA FERNANDA SCHMITT
Diretora Executiva do CISAMVI

(Assinado eletronicamente)
GISLAINE DOS SANTOS
Assessora Administrativa do CISAMVI

(Assinado eletronicamente)
DANIEL ALBERTO HORNBURG
Assessor Jurídico do CISAMVI

(Assinado eletronicamente)
GUILHERME FELIPE DE PAULA
Auxiliar Administrativo

(Assinado eletronicamente)
ALESSANDRO DUARTE GONÇALVES
Representante legal da CREDENCIADA

(Assinado eletronicamente)
FÁBIO SAN´ANA CARDOSO
Representante legal da CREDENCIADA

CiSamavi 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL RETIFICADO
Publicação Nº 4068112

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (CISAMAVI)
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Edital de Chamamento Público nº 02/2022 - PMI
Processo Administrativo nº 06/2022
Objeto: Chamamento público para procedimento de manifestação de interesse, visando a realização de estudos de viabilidade e modelagem 
de projeto de implementação de Parque de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios pertencentes ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí-CISAMAVI.
Apresentação da documentação em até 30 (trinta) dias úteis, a contar desta publicação.
O Edital, em sua íntegra, poderá ser examinado e retirado, na sede do Consórcio, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí 
(AMAVI), sito à Rua XV de Novembro, 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul/SC, ou pelo endereço eletrônico www.amavi.org.br/
cisamavi.
Rio do Sul, 27 de julho de 2022.
Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 06/07/2022
Publicação Nº 4070490

RESOLUÇÃO nº 15, de 06/07/2022.

Institui Comissão de Seleção para condução do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2022 e dá outras providências.

JOSÉ CONSTANTE, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CISA-
MAVI), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Seleção para condução do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2022, composta pelos 
servidores:

• Zulnei Luchtenberg – Contador (PRESIDENTE DA COMISSÃO)
Vínculo funcional originário: Município de Trombudo Central
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