
14 DE AGOSTO DE 2020  

 

A funcionalidade que pode favo-

recer os comerciantes locais 

nos contratos com o Poder Pú-

blico foi um pedido da Associa-

ção Comercial e Empresarial de 

Santa Helena (Acisa). O diretor 

de Comércio, Adaélcio Salvi, 
destaca que, este benefício, pre-

visto no pregão presencial, não 

era observado no pregão ele-

trônico. 

Diante desta solicitação, recen-

temente a equipe de pregoeiros 

do município solicitou a empresa responsável pela plataforma utilizada para os pregões ele-

trônicos, a inserção na base de dados de uma opção para a regionalização do processo. 

Com esta alteração é possível aplicar a Lei Municipal Nº 2.642/2018, que deu origem ao pro-

grama "Santa Helena Compra Aqui" para favorecer empresas locais em certames de até 80 

mil reais quando há no mínimo três empresas participantes. 

 

Referência 

De acordo com o pregoeiro Marco Antonio Alba, Santa Helena passa a ser um dos primei-

ros municípios da região a utilizar esta ferramenta e pode ser referência na regionalização 

dos pregões eletrônicos. 

No artigo nono da Lei fica autorizado o Executivo Municipal dar preferência para microem-

presas locais e regionais em licitações para contratações de bens e serviços desde que haja 

no mínimo três participantes aptos. 

 

Taxas 

Outra situação está relacionada a uma taxa administrativa cobrada pela gestora da platafor-

ma, das empresas ganhadoras das licitações. Conforme Adaélcio Salvi, o que acontecia é que, 

as empresas precisavam pagar a taxa, mesmo sem ter entregue o produto à prefeitura, ou 

ter recebido da Administração Municipal. A reivindicação era de que o repasse fosse feito 

somente após a entrega, o que também foi conseguido junto à empresa que gere a platafor-

ma. Para a diretoria da Acisa, são duas conquistas importantes e que beneficiam as empresas 

do município. 

Reivindicações da Acisa beneficiam empresas de Santa 

Helena em processos de vendas por pregões eletrônicos 

Acompanhe diariamente: www.acisash.com.br 



Ganhadores da Campanha “Comprar Aqui Dá Sorte!” ACISA 



Apoio: 

ASSOCIADO, DÊ SUA OPINIÃO! 
A ACISA está passando pelo Processo de Certificação da FACIAP e sua opinião sobre a 

nossa associação é fundamental neste momento. Diante disso, pedimos sua colaboração 
respondendo a pesquisa elaborada exclusivamente para os associados acessando o link 

https://forms.gle/FwJWPbgKKuAJo4x6A.  
O registro completo das suas respostas leva menos de 5 minutos e sua opinião é muito 

importante para nortear as ações da ACISA.  
O prazo para responder o questionário é até dia 21 de agosto de 2020. 

 

PROTEJA-SE: 
 

• Lave as mãos  

constantemente; 

 

• Use máscara; 

 
• Mantenha o  

distanciamento social. 

A Associação Comercial e Empresari-

al de Santa Helena (Acisa), abriu uma 

vaga de trabalho na área administrati-

va e comercial. O edital estará aberto 

até sexta-feira (14). A vaga compre-

ende trabalhos internos e externos, 

para o Ponto de Atendimento ao Em-

preendedor, setor comercial e Pro-

grama Empreender. 

A jornada de trabalho é de 44h sema-

nais, de segunda-feira a sexta-feira. A 

remuneração será por pagamento 

fixo, mais comissão. Dentre os bene-

fícios estão, vale-alimentação, plano 

de saúde (80%), veículo para ativida-

des laborais, uniforme, comissão so-

bre as vendas, celular, e possibilidade de capacitação interna. 

Os principais requisitos são, ensino superior completo, cursando adminis-

tração ou áreas correlacionadas e ter carteira de habilitação. 

Os candidatos à vaga têm até o dia 14 para enviar currículo. A partir de 17 

de agosto será feita a análise. A entrevista e classificação final será dia 21 

de agosto. 

O edital está disponível no site da Acisa, no link acisash.com.br/images/

Edital-de-contratao-e-anexo.pdf. 

Acisa abre vaga de trabalho para área 

administrativa e comercial 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPyVYpofhxDolb3YkRXJ0Yt9P-mpOvqA_3g8aCSCApF9TKmg/viewform
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