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SECRETARIA DE GESTÃO fPW;EJAME!ITO . 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 
PROCESSO Nº 0862/2019 

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2019, autorizado pelo ato de folhas (624/625) 
do processo do Pregão Presencial nº 036/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de 
Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal 
n!! 449/2010 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o 
relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, o MUNICÍPIO DE iÚí-JA/ES, 
pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 
27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.!! 58, Centro, 
lúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, 
Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e 
RG n.º 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, n!! 185, Barra da Boa Sorte, Nos~a 
Senhora das Graças, neste Município e o DETENTOR DA ATA: 

Empresa HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
27.425.241/0001-39, com sede na Avenida Cambraia, s/nº, bairro Bela Vista, lbatiba/ES, cep : 
29.395-000, telefone: (28}99959-4023, endereço eletrônico hbmatconstrucao(êDgmail.l.orn, 
neste ato representada por HONILYA KAROLINY GALDINO EGIDIO, brasileira, divorciada, 
empresária, portadora do CPF n.º 152.872.227-26, residente e domici liado na Rua 29 de 
Março, s/nº, centro, lbatiba/ES, cep: 29.395-000. 

Os preços registrados do Detentor da Ata segue em anexo (anexo 2). 

Integra esta Ata de Registro de Preços o pertinente Edital de licitação e respectivos anexes, 
cujas disposições vinculam ambas as partes. 

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a formação REGISTRO DE PREÇOS DE PRÉ
MOLDADOS (BLOCO, MEIO-FIO E TUBO DE CONCRETO), GRELHA E TAMPÃO DE FERRO, 
conforme normas e especificações do processo licitatório nº 036/2019 na modalidade Pregão 
Presencial do t ipo menor preço unitário. 

02- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. A existência do registro dos preços não obrigará a Administração a firmar contratações 
que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 
para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Le i Federal 8.666/93, mediante 
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 
2.2. O{s) pagamento{sj será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta} dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de lúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 
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emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n!l 

8.666/93 e suas alterações. 

2.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento{s} fiscal(is), o(s} mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s} ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 

2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 

no Banco por eie indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto 
licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 

03- CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrencias 

relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato/ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. Rômulo Reis de Almeida, matricula nQ 029327, Flaviano 

Sanguini de Oliveira, matricula n!l 307560, Paulo Sergio Prudente, matrícula nQ 303480, 
Fernando Aparecido Batista Silveira, matricula n!! 304165, nomeado por Portaria subscrita 
pelo Gabinete do Prefeito. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos e 
respectivos locais de armazenagem, caso haja, prestando todas as informações e 
e sela recímentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclu i nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

3.4. A fiscalização da qualidade do (s) produto (s) ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão 

gerenciador, que poderá recusar o produto (s) que não atendam as normas técnicas 
específicas. 
3.5. A administração dispõe de noventa {90} dias, contados da data referida no item 1.2 do 

edital que procedeu à Ata, para convocar o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro 
de Preços. Escoado o prazo sem convocação, o licitante vencedor não mais está obrigado a 
tanto. 
3.6. Os preços registrados vincularão os respectivos contratados enquanto viger a Ata de 

Registro de Preços. 

04- ClÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: _ 
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Ficha 447, e os empenhos, desde já autorizados pelo Ordenador de Despesa, serão feitos na 
medida necessária à cobertu ra das autorizações de fornecimento. 

05- ClÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA: 

5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 

5.2. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze} meses, a contar de sua publicação 
resumida no Diár io Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 

5.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços que poderão ser formalizadas 
pelos instrumentos subsidiários tratados no art. 62 da Lei nº 8.666/93, desde que observadas 
as condições pertinentes vigerão do recebimento da autorização de fornecimento pelo 
contratado até o pagamento por parte da Administração, observadas a forma de 
fornecimento. 

5.4. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a forma lização de novas contratações dela 
decorrentes. 

5.4.1. Encerrada a vigência da Ata, seu subscritor não poderá receber novas autorizações de 
fornecimento, ainda que datadas e expedidas antes do vencimento da Ata. 

06 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiveram 
a proposta, falharem na execução da ata de registro de preços, comportarem -se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, serão aplicadas, 
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública Municipal: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa: 

a) 0,33% por dia· de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou 
rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 

c) de até 20% calculado sobre o valor da ata de registro de preços, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula da ata de registro de preços, exceto prazo de entrega; 
d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, 
pelo não cumprimento do prazo de assinatura da ata, calculada pela fórmula: 
M = 0,01 X c X D 
Onde: 

M = Valor da M ulta, 
C= Valor da ata 
D =Número de dias de atraso 
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pOí prazo não superior a OS (cinco} anos, quando a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta: 

a) não celebrar o contrato/ata no prazo de sete dias corridos, co tados do recebimento da 

convocação; J/~:fr. ~ ~ j-.f~ ~'u::!~ 
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b} deixar de entregar ou apresentar documentação fa lsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e} falhar ou fraudar na execução do contrato/ata; 
f} comportar-se de modo inidôneo; 
g} cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 
efetuar o pagamento. 
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 
caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art . 87, caput, da lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n!! 8.666, de 21 de junho de 1993 e implica rá na 
aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratuaL 

07 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 

7.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 
da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o 
caso. 

08- CLÁUSULA OITAVA- DA RESPONSABiliDADE DAS PARTES: 

8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 
instrumento; 
8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução desta Ata; 
8.1.3. Gerenciar a ata até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 
cláusulas na íntegra. 
8.2. Constituem obrigações dos subscritores da Ata: 
8.2.1. Fornecer os produtos registrados na forma prevista nesta Ata. 
8.2.2. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constantes da autorização 
de fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. 
8.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável 

pelo recebimento e fiscalização. . ~.. . . 
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8.2.4. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.2.5. Garantir a entrega do material durante todo período de vigência da ata. 

09- CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
9.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
9.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 
fornecedor: 
9.1.1.1. Não cumprir a exigências da Ata de Registro de Preços; 
9.1.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho, autorização de fornecimento ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 
9.1.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado. 
9.1.1.4. Tiver presentes razões de interesse público. 
9.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 
impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências da Ata 
de Registro de Preços: 
9.1.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 
defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 
9.1.4. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 
administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 
observados os critérios estabelecidos na cláusula sexta deste instrumento. 
9.1.5. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores. 
9.1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando 
cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
9.1. 7. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado, deverá ser 
f ormulada com antecedênciõ mínima de 30 (trinta) dias, instruída com c; comprovação dos 
fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

10- CLÁUSULA DÉCIMA- DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 
10.1. Quando houver necessidade de aquisição de produtos por algum dos órgãos 
participantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a 
ordem de fornecimento. 
10.2. A Administração poderá prorrogar o prazo de recebimento da ordem de fornecimento, 
por igual período, nos termos do art. 64, § 12 da Lei Federal 8.666/93, quando solicitado pelo 
licitante classificado, e desde que ocorra motivo Justificado, aceito pela Administração. 

11- CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEIRA - DO FORO: 
11.1. Elegem o Foro da Comarca de lúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 

oriundas deste instrumento e ~ue não possam ser res.o lvi~a.s p.or meios a~ministrativos, .Rf\ . . 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mars pnvrlegrado que seja. ~ ( 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrument~ em 02 (duas) vias de igual 
t eor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

11.2. Fazem parte desta Ata de Registro de Preços o Edital de Licitação e seus anexos, 
acrescido das informações obtidas no certame licitatório, relacionadas no Anexo 2. 

Esta Ata é integrada dos seguintes anexos: 
1-Anexo 1-Termo de referência; 
11 -Anexo 2- Preços registrados pelo detentor da ata. 

lúna/ES, 08 de agosto de 2019. 

' .. 
PREFEITURA MU DE IÚNA 
Weliton Virgílio P Prefeito Municipal 

~4ç_ K:~~ Ab:~ ~~ 
HONILYA MATERIAL ~E-cdfusnfuÇÃo~~RELI M E 
Honílya Karolíny Gafdíno Egídio f ou procurador legalmente habilitado 

HONILYA MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO EIREU . ME 
CNPJ : 27.425.24110001 -39 
fnsc. Est.: 083.254.58-7 
Avenida Cambraia stno 
Bola Vlata, lbotlba. eS 
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1.1. A presente contratação tem por objeto registro de preço de PRÉ-MOLDADOS, a fim de 
atender as demandas das Secretarias Municipais de Obra~ Infraestrutura e Serviços Urbanos, 
bem como, da Secretaria de Agricultura e Agronegócio, conforme especificações detalhadas 
constantes neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. O perímetro urbano do Município de lúna necessita de manutenção e reparos na 
pavimentação, rede de esgoto e rede pluvial. Necessita ainda de correções em sistemas que 
escoam as aguas de chuvas a fim de evitar erosão em diversos pontos da cidade, tendo seus 
principais casos nas regiões mais altas da Zona Urbana do Município e seus Distritos. 
2.2. Quanto às necessidades existentes em sua Zona Rural, é público e notório que este órgão 
do poder execut ivo, através de suas Secretarias, executa diversas atividades no sentido de 
melhorar as condições de uso de nossas estradas vicinais, para o escoamento dos produtos 
agrícolas que são hoje, a base da economia Municipal. 

2.3. As construções de pontes, bem como,. reparos das já constru ídas na zona rural do 
município fazem parte da rotina de atividades desenvolvidas pelas secretarias requisitantes, 
sendo indispensável o registro de preços destes Pré-Moldados. 

3. FUNDAMENTO LEGAL: 
3.1. A contratação de pessoa jurídica para a execução das atividades acima mencionadas 
observará as normas e procedimentos administrativos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, 10.520, de 17 de ju lho de 2002, 123, de 14 de dezembro de 2006, 147, de 07 de agosto 
de 2014 e em suas alterações. 

4. DOS SERVIÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES: 
4.1. A contratação objeto do presente Termo de Referência consiste basicamente em, 
at endidas as descrições constantes no ANEXO 2, do menor preço por item, c; descrição 
detalhada de cada material individualmente segue constante no ANEXO 2. 

S. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
5.1. A entrega deverá ocorrer de maneira fragmentada, de acordo com o andamento dos 
serviços ou demanda de cada Secretaria, mediante autorização de fornecimento a ser 
expedida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. Uma vez expedida a 
autorização, a entrega deverá. ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 
5.2. A contratada deverá fornecer o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento, independente, de número mínimo pa.:a entrega y~objeto, em 

qualquermomento. ~~ ~-.7""7 4-~~~~ 
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5.3. A contratada deverá transportar e descarregar todo matéria!, bem como recolher 
qualquer produto que possua algum vício de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo 
extra à Prefeitura Municipal de lúna, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades. 
5.4. O fornecimento será parcelado, em quantidades variáveis, conforme a necessidade e 
disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de lúna, pelo período de 12 (doze) 
meses contados da assinatura da ata de registro de preços. 
5.5. Os materiais serão entregues no Almoxarifado Cent-ral: Localizado na Avenida Presidente 
Tancredo Neves, nº 950, Niterói, lúna/ES, CEP 29 390-000, no horário das 08h00 às llhOO e 
das 13hOO às 17h00. 

5.6. A ent rega dos materiais será de acordo com a autorização de fornecimento emitida pela 
Secretária Municipal de Gestão e Planejamento. 

5.6.1. Em hipótese nenhuma o material poderá ser entregue sem o recebimento prévio da 
autorização de fornecimento, ficando a contratada submetida ao não pagamento desse 
material, e ainda às sanções previstas em lei por não executar o contrato/ata na íntegra. 

6 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
6.1. A administração dispõe de noventa (90) dias, contados da data do Pregão, para convocar 
o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, sendo esse o prazo mínimo de 
validade da proposta . 
6.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar de sua publicação resumida 
na imprensa oficial, vedada sua prorrogação. 

6.3. Os preços registrados vincularão os respectivos proponentes enquant o viger Ata de 
Registro de Preços. 
6.4. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, dentre 
eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, hospedagens, fretes, motorista e 
outros custos relacionados aos materiais, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços 
propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços/materiais. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada, sob qualquer pretexto. 
6.5. A existência de preços registrados não obriga o Município de lúna a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
7.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidores 
previamente designados pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados, sem o que não será permitido qualquer 
pagamento. 
7.2. O agente fiscalizador da contratante será nomeado através de Portaria subscrita pelo ~ 
Gabinete do Prefeito. ~ · 
7.3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a f iscalização e,~ inspeyão ~~serviços, prestan~o • 
todas as informações e esclarecimentos solicitados. ~.;;:: Jt~ ~~ 8<7/:t?~t:J 
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7.4. A f iscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade.· 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
8.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias 
fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade. 

9. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
9.1.Constituem obrigações do contratante: 
a) Efetuar o Pagamento do preço previsto, nos termos do instrumento contratual; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato/ata de registro de preços; 
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento 
de todas suas cláusulas na íntegra. 
9.2.Constituem obrigações da contratada: 
a) Proviàenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável; 
b) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 
c) Garantir a entrega do material durante todo período de vigência da Ata; 

d) Comprometer-se a entregar os materia is na data acordada, constantes na Autorização de 
Fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. 

10. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
10.1. A entrega dos materiais será de acordo com Autorização de Fornecimento emitida pela 
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. 
10.2. Em hipótese nenhuma o material poderá ser entregue sem o recebimento prévio de 
Autorização de Fornecimentos (item 10.1.), ficando a contratada submetida ao não 
pagamento desse material, e ainda às sanções previstas em lei por não executar o 
contrato/ata de registro de preços na íntegra. 

11. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO: 
11.1. Foram consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas 
no Edital e seus anexos, apresentaram o menor preço por item. 

#o~ k4 fi~/-& ~-~ 
HONILYA MATERJAL DE -

CONSTRUÇÃO E IRE LI _ ME 
CNPJ: 27.425.241/0001-39 

lnsc. Est. 083.254 58-7 
Avenida Cambraia s·n 
Bela Vista , lbatiba ES 

29395-000 
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Origem 

Contrato 

Empresa 

CNPJ 

Endereça 

Secretaria 

Local 

Item Lote 

003 005 

004 006 

005 007 

010 017 

022 022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPfRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRA TOS 

ANEXO -TERMO N° 000085/2019 - SEQUENC1A N°000002362 

Pregão Presencial N° 000036/2019 I Processo 1000862/2019 

Termo N° 000085/2019 
' 

HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EJRELE ME 

CNPJ : 27.425.241 /0001-39 

AVENIDA CAMBRAIA, S/N - BELA VISTA - IBATIBA - ES- CEP: 29395000 

00006 ·SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 

00573- SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 

Especificação Marca UN Quanl Unitátio 

I BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVS OU eQUIVALENTE 
ESPESSURA DE 6CM 

BEIRA RIO UN 25000,00 0.64 e resistência mlnima de 35 mpa, dimensões Gcm x 22cm x 
11cm. 

BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVS OU EQUIVALENTE 
ESPESSURA DE 6CM - COLORIDO 

BEIRA RIO UN 10000.00 1,05 
e resisténcia mínima de 35 mpa - colorido dimensões 6cm x 
22cm x 11cm. 

BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVS OU EQUIVALENTE, 
ESPESSURA 8CM 

BEIRA RIO UN 25000,00 1,29 e resistência mlnima de 35 mpa - colorido, dimensões Bem x 
22cm x 11cm. 

TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM -
0,20 X 1,00MT BEIRA RIO UN 2000,00 22,50 

TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA S/ FERRAGEM -
0,60 X 1,00MT BEIRA RIO UN 1388,00 55,00 
.. 

V:.•lo.r To!aJ 

16.000,00 

10.500,00 

32.250,00 

45.000,00 

76.340,00 

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS: 180.090,00 

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS: 180.090,00 

HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇAO EIRELE ME: 180.090,00 

4- Jé:A,44-<-& ~~ 
HONILYA MATEF?fAL DE -r-

CONSTRUÇÃO E I RELI_ ME 
CNPJ: 27.425.241 /0001-39 
lnsc. Est.: 083.254 58-7 
Avenida Cambraia s/n., ~i· 
Bela Vista, lbatiba . ES 

29395-000 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Contro - lúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.39()..()00- CNPJ: 27.167.394/0001-23 
Telefax: (28) 354> 3140 



2 
RESUMO DE ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 
NO 85/2019. Partes: Mun. I úna 
X Honilya Material de Construção 
Eircll ME. Objeto: Registro de 
Preços de pré-moldados {bloco, 
meio-fio e tubo de concreto), 
grelha e tampão de ferro. Vigência 
de 12 meses a partir da publicação. 
Va lor total: R$180.090,00. Os 
preços registrados encontram
se disponíveis no site www.iuna. 
es.gov.br. 
WELITON VIRGILIO PEREIRA 

PREFEITO 
Protocolo 514667 

Linhares 

PREFEITURA DE LINHARES- ES 
Secretaria Municipal de 

Agricultura, Aquicu ltura, 
Pecuária e Abastecimento 

Retificação do EDITAL 
DE SELEÇÃO SEMAB/PML 

N0001/2019 
A Prefeitura Municipal de 
Linhares/ES por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Agricu ltura, Aquicultura, Pecuária 
e Abastec1mento, torna pública 
retificações nas datas do edital 
001/2019 de abertura das 
inscrições para o Processo Seletivo 
para construção de pequenas 
barragens. 
DA FINAUDADE: 
O Processo Seletivo visa minimizar 
os efeitos da crise hídrica que 
assola o Município de Linhares/ES e 
llm1ta a çapacidade produtiva, por 
meio de construções de barragens 
que se enquadrem no parâmetro 
de área inundada Tipo I descritas 
pelo Decreto Estadual de N° 4139-
R, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. 
QUANTIDADE DE BARRAGENS A 
SEREM CONSTRUÍDAS: 
O presente processo seletivo 
possibilítará a construção de até 
6 (se1s) barragens e formação 
de Cadastro de Reserva - CR, a 
partir da classificação dos projetos 
Inscritos. 
PRAZO PARA CADASTRAMENTO 
DOS INTERESSADOS: 
Aslnscriçõesforamprorrogadas 
para o dia 30 de agosto de 
2019, de 8h às 11h e de 13h às 
16h na Secretaria Municipal de 
Agricultura, Aquicultura, Pecuária 
e Abastecimento de Linhares-ES 
(Av. Comendador Rafael, 1743, 
Centro, Linhares/ES). 
Unhares, 10 de Julho de 2019. 

FRANCO FIOROT 
Secretário de Agricultura, 

Aquicultura, Pecuária e 
Abastec1mento 

Protocolo 515048 

Marechal Floriano 

DECRETO N°. 10.235 / 2019 

PRORROGA PRAZO 
PARA CONCLUSÃO DO 
PROCESSO ADMINSTRATIVO 
DISCIPUNAR N° 003812/2019 
INSTAURADO PELO DECRETO 
NO 10.148/2019, DE 22 DE 
MAIO DE 2019. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
MARECHAL FLORIANO, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO que o 
Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Marechal Floriano 
determina a apuração das 
fa ltas funcionais praticadas por 
servidores no serviço público; 

- CONSIDERANDO o disposto 
no art. 207, da Lei Complementar 
no 001/2017, que autoriza 
a prorrogação do processo 
administrativo disciplinar por mais 
60 (sessenta) dias úteis pelo Chefe 
do Executivo Municipal; 

- CONSIDERANDO que para a 
elucidação dos fatos e verificação 
da verdade real, em consonância 
à preservação do contraditório 
e da ampla defesa, os Tribunais 
Superiores consubstanciaram a 
possibilidade de prorrogação do 
prazo de conclusão de Processo 
Administrativo Disciplinar; 

- CONSIDERANDO os motivos 
expostos no Oficio n° 02/2019 

Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar n° 
003812/2019, protocolado sob o 
no 007530/ 2019, em 08.08.2019; 

O E C RETA: 

Art. 1 o - Fica prorrogado por 
mais 60 (sessenta) dias úteis 
o prazo para a conclusão do 
Processo Administrativo Disciplinar 
no. 003812/2019, instaurado pelo 
Decreto no 10.148/2019, de 22 de 
maio de 2019, em face da servidora 
pública efetiva GELCILENE 
LOIOLA, lotada no cargo de 
técnico de contabilidade, inscrita 
sob a matricula no. 001788, no 
âmbito desta municipalidade. 

Art. 2° Fica mantida a 
composição da Comissão 
de Processo Administrativo 
Disciplinar, nomeada pelo Decreto 
no 10.233/2019, de 02 de agosto 
de 2019, para conclusão dos 
traba lhos. 

Art. 3° - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra
se. 

Marechal Flonano/ES, 13 de 
Agosto de 2019. 

JOÃO CARLOS LORENZONI 
Prefeito Municipal 

Protocolo S14853 

Marilândia ,. 
Resumo de Contrato de Obra Pública 
no 001/2019 Proc. 4415/2019 
Carta Convite no 03/2019 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de 
Saúde de Marilândia CONTRATADA: 
CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA 
LTDA CNPJ NO 18.071.397/0001-78 
Objeto: Contratação de empresa 

~~~~=i::.'"::~t~!~"!';!I~R~~~nm I~I'Rt,\ \ OtKt.\1 0(J f~T\ClOUO t V'iiUTOS\'l() 
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Vitória (ES), Quarta-feira, 14 de Agosto de 2019. 

especializada em engenharia, para 
fornecer material e executar serviço 
de Reforma do Pronto Atendimento 
Municipal. Valor: R$ 268.032,91 
V1gência: será de 12(doze) meses, 
contados a partir da emissão da 
ordem de serviço. Marilândia, 13 
de agosto de 2019. Geder Camata 
- Prefeito Municipal. 

Protocolo 514896 

Pedro Canário 

INTIMAÇÃO 
Fica devidamente intimado o 
Dr. Fúlvio Trindade de Alme1da 
- OAB/ES 17.922, do Parecer 
de fls. 186/194, bem como da 
Decisão de ns. 195, que afastou 
a questão de ordem levantada 
pela defesa, e por consequêncta 
prejudicada a análise do pedido de 
arquivamento, proferida nos autos 
do Procedimento Admtnistrativo 
Disciplinar no 4528/2018. Sandra 
Carvalho Gonçalves - Presidente da 
Comissão- PAD. Port. 085/2019. 

Protocolo 515074 

. Ponto Belo 

EXTRATO PE CONTRATO PE 
ALUGUEL SOCIAL 

Contratante: FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL • FMAS 

REFERENCIA: ALUGUEL SOCIAL
CONTRATO N° 14/2019 

Contratado: ANDERSON DA SILVA 
ROCHA, CPF 044.542.806-65 

Objeto: Um Imóvel urbano situado 
à Rua Wantuil V1eira, 194, batrro 
Morumbi, neste município de 
Ponto Belo/ES, que servirá de 
moradia para Sr.a MIRIAM MENDES 
PEREIRA, CPF no 099.681.987-61. 

VIgência : 01 de Agosto de 2019 
até 31 de Dezembro de 2019. 

ANTONIO BALBI DE QUEIROZ 
NETO 

Secretário Municipal de 

Assistência Social - FMAS 
Protocolo 514670 

,São Mateus 

AVISO DE CANCELAMENTO 

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
torna público, para conhecimento 
dos Interessados, que decidiu 
tornar sem efeito a publicação 
do CONTRATO N°. 217/2019, 
processo no. 012.643/2019, 
realizada no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo, no dia OS de 
agosto de 2019, protocolo 512963. 

São Mateus/ES, 13/08/2019. 
TATIANA APARECIDA OTONI 

RODRIGUES CAETANO 
Secretária Municipal de Gabinete. 

Protocolo 515087 

Sooretama 

PREGÃO PRESENCIAL 
CONVOCAÇÃO 

036/2019 

Trata-se do Processo Licttatório, cujo 
objeto resume-se na Contratação 
de empresa para Serviços de 
Arbitragem. 

Convocamos A empresa MAYKSON 
ANTONIO MONTE ME, para 
comparecer na prefeitura, na Rua 
Vitório Bobbio, no 281 - centro, 
Sooretama/ES no dia 15/08/ 2019 as 
09hsOOmn. Para renegociação dos 
preços dos itens vencidos, conforme 
autos do processo ADM. 0410/2019. 

Sooretama- ES, 13 de Agosto de 
2019. 

JOÃO PAULO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

Protocolo 514988 

AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO 

NO 12S/2019 
DISPENSA DE UCITAÇÃO 

Contratante: Município de 
Sooretama-ES, conjuntamente com 
o Fundo Municipal de Saúde • 
Empresa: CUNICA NEUROLOGICA 
LTDA ME 
CNPJ: 32.888.135/ 0001-21 
Objeto: CONSULTA COM 
NEUROPEDIATRA EM ATENDIMENTO 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL 
Valor Global: R$ 300,00 (trezentos 
reats) 
Recurso/Ficha : 14 
Processo Adm.: 0891/2019 

Protocolo Sl4984 

CONTRATO 167/2019 

Contratante: O MUNICÍPIO DE 
SOORETAMA - ES 
Contratado: MARIA DAS GRAÇAS 
MARQUES LEITE, por meio de sua 
bastante procuradora, a senhora 
LEUA APARECIDA MARQUES LEITE 
GUASTI 
CNPJ: 076.036.227-21 
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 
ABRIGAR FAMÍUA EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABIUDADE SOCIAL 
Valor Global: R$2.100,00 (dois m1l 
e cem reais) 
Vigência: 06 (seis) meses 
Ficha: 396 
Processo: 3095/2019 

Protocolo 515007 

2o ADITIVO AO CONTRATO 
N0. 97/ 2017 

Contratante: MUNICÍPIO DE 
SOORETAMA - ES 
Contratada: LOCANORTE SERVIÇOS 
EIREU EPP 
CNPJ: 17.159.548/ 0001-81 
Objeto: ~ RENOVA~O DO PRAZO 
DE VIGENCIA (CLAUSULA 5.1) 
PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, 
A CONTAR DO VENCIMENTO DO 
CONTRATO EM COMENTO 
Recurso: fichas 08, 57, 88, 356, 382 
PROC. ADM: 2785/ 2019. 

Protocolo 514710 


