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        RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA Nº 42/2022 

================================================== 

INSTAURA PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE POSSIVEIS 

IRREGULARIDADES E EVENTUAIS RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA RHEMA  CONCURSOS PÚBLICOS 

LTDA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

EVANDRO CÉSER PAPE, Presidente da Câmara Municipal de São 

Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei. 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério Público da Comarca de 

Maravilha, Estado de Santa Catarina, por força do Inquérito Civil nº 

06.2022.00003733-6, 

CONSIDERANDO a decisão Proferida nos autos da Ação de Improbidade 

Administrativa nº 0900069-63.2018.8.24.0056/SC, em trâmite na Comarca 

de Santa Cecília que estendeu a liminar deferida com o fim de proibir 

Nelson Ratzmann, Grace Jennifer Trautmann Ratzmann e Ray Jonas 

Ratzmann e qualquer outra pessoa jurídica constituída por eles como 

sócios ou proprietários, de contratar com o Poder Público nas três 

esferas,  

CONSIDERANDO que na documentação da empresa anexa ao processo 

de dispensa de licitação NELSON TATZMANN consta como responsável 

técnico, 

CONSIDERANDO os indícios de burla a ordem de contratar com o Poder 

Público oriunda dos autos nº 0900069-63.2018.8.24.0056/SC, 

CONSIDERANDO o interesse público decorrente da contratação da 

empresa RHEMA  CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º.  Instaurar procedimento administrativo para apuração de possíveis 

irregularidades e eventuais responsabilidades administrativas da RHEMA 

CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, inscrita no CNPJ n. 41.214.780/0001-50, no Contrato 

Administrativo nº. 04/2022, decorrente da   contratação direta, Dispensa de Licitação nº 



04/2022, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei 8.666/93, art. 79 e art. 109 da Lei 

8.666/93. 

Art. 2º Fica responsável pela condução do processo administrativo a servidora 

Marizete Sandrin, nomeada pela Resolução nº.02/2022. 

Art. 3º A servidora nomeada terá autonomia para realizar as diligências necessárias 

para a instrução processual. 

Art. 4º fica determinado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) 

dias, desde que por requerimento justificado, para finalizar a Instrução Administrativa. 

Art. 5º Será assegurada ampla defesa à contratada em todas as fases processuais. 

Art. 6º O Procedimento Administrativo seguirá as disposições da Lei 8.666/93. 

  e deverá seguir as seguintes fases: 

§1. Autuado o Procedimento Administrativo, deverá ser cientificada a empresa 

para que, no prazo de 5 dias, apresente defesa quanto a todos os 

argumentos lançados no processo. 

 

§2. Apresentada ou não a defesa, será emitida pela servidora designada 

Decisão Fundamentada, pela aplicação, ou não das sanções cabíveis, 

inclusive indicando especificamente qual a penalidade. 

 
 

§3. A Autoridade Contratante poderá determinar a devolução do Processo para 

revisão ou produção de provas. 

 

§4. A Autoridade Contratante emitirá decisão fundamentada quanto aos fatos. 

 
 

§5. Da Decisão será intimada a contratada, por meio hábil e que comprove 

recebimento. 

 

§6. Terá a contratada o prazo de 5 dias para recorrer, se for o caso. 

 
 

§7. O recurso será remetido a autoridade superior, que emitirá decisão 

fundamentada pela procedência ou improcedência. 

  

§8. Da Decisão do Recurso será intimada a contratada. 

 



 

§9. Decidido pela condenação será emitida Resolução de Aplicação de Sanções 

Administrativas cabíveis. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Resolução Administrativa Legislativa correm por 

conta do orçamento da Câmara de Vereadores.  

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

          Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista 16 de setembro de 2022. 

 

 

 

EVANDRO CÉSER PAPE 

Presidente 

 

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume. 
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