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rnEFElTURA 

CONTRA TO N° 163/2020 

PROCESSO N° 1629/2020 

DISPENSA DE LI ClT AÇÃO N° 24/2020 

Por este instrumento particular de Contrato. de um lado o MUNICIPIO DE IÚNAJES, através da 

Secretaria Municipal de Saúde- Fundo Municipal de Saúde, devrdamente inscrito no CNPJ sob o n.0 

10.700.103/0001-18, com sede na Av Prefeito Antônio Lacerda n° 79 Quilombo. lúna/ES, neste ato 

representado pela Secretária Munrcipal de Saúde VANESSA LEOCÁDIO ADAMI func1onária pública 

brasilerra. solteira. portadora do CPF n ° 105 842 847-05 e RG n ° 14 045 837-MG residente e 

domiciliada na Avenida Deputado João Rros. n° 34 , Ba•rro Qui omoo. neste Mumcip1o e pelo Preferto 

Municrpal, Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA. Prefeito Municrpal bras1lerro casado, servrdor público, 

portador do CPF n.0 998.381.257-68 e RG n.0 11.639-8. residente e domicrliado à Rodovia ES, n° 185, 

Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Munrc•p•o de lúna, doravante denomrnado 

CONTRATANTE. e de outro lado a empresa TCI EQUIPAMENTOS LTDA mscnta no CNPJ sob o n ° 
13 505 4 7810001-15. com sede a Rua Professor Geraldo Costa \ 1ves n° 990 barrro Guaranhuns, Vila 

Velha/ES. cep 29.103-690, telefone. (27}3289-0947, endereçv eletrõnrco thiago@tcrteloes com br. 

neste ato representada por ANTONIA IZAMAR AYRES DE OLIVEIRA, brastleira. solterra, empresána, 

portadora do CPF n.0 053.488.517-95 e RG n.0 1.591 259 SSP 'ES resrdente na Rua Helsinki, n° 99, 

Araças. Vila Velha/ES, cep: 29.103-060, doravante denominado(a) CONTRAT ADO(A), resolvem 

assrnar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e cond•ções segurntes· 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO, 

TRANSMISSÃO E MANEJO CLiNICO DOS CASOS DISGNOSTICADOS POR COVID-19. 

02) CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

2.1 . O valor global do presente Contrato é de R$2.000,00 (dOIS mil rea1s) 

2 2 O (s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias segUintes ao da apresentação 

à Prefeitura Municipal de lúna de documento(s) fiscal(is) hábil(ers) sem emendas ou rasuras e ter 

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Ler n° 8.666/93 e suas alterações r 

2 2 1. Como condição para realização do pagamento a contratada devera emrtrr NFe (Nota 1Fiscal 

eletrônrca). bem como prova de regularrdade com a Fazenoa Fueral Estadual e Munrcipa)'GTS e 

Justiça do Trabalho 1 
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2.3. Ocorrendo erros na apresentaçao do(s) documento(s f1scal(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 corngida 

2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento tmportãncias que a qualquer tftulo lhe forem devidos 

pelo fornecedor. em decorrência ae ~nadtmplemento contratual 

2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor. no Banco 

por ele indicado, e serão contados da data de certificaçãoJacettação do objeto licitado, constante no 

verso da Nota FiscaVFatura 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 farâ jus a percepção dos índices oficiats de 

remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança desde o tnadtmplemento até o efelivo 

pagamento. 

03) CLÁUSULA TERCEIRA- EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 

3.1 . A execuçao deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração. que anotará em registro próprio todas as ocorrênctas relacionadas com 

a execução do presente. determinando o que for necessario a regulanzação de falhas ou defe1tos 

observados e deverá atestar a execução do OOJeto observada5 as d1spos1Ções deste contrato, sem o 

que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será a Sr". Danele 

Fulanete Souza, matricula n° 303816 e Alice Moraes da Cruz Cerqueíra, matricula no 700119. 

nomeados 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 esclarecimentos soliCitados. 

3.3. A ftscaflzação será exercida no tnteresse exclusivo do Muntcípto e não exclut nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer trregulandade. 

04) CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 

110001 1030500228 900 33903000000- Ficha 126. 120002 0824400358 901 33903000000- Ficha 

510, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa 

05) CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNÇIA DO 

CONTRATO: 

5.1 As cond;ções de execução do objeto serão conforme Informadas no anexo 1 deste termo\\ i 
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52 A v1gênc1a do contrato será a part1r da data de sua pubhcaçã·~ na Imprensa Of1c1al do Estado e terá 

duração máx1ma ate o d1a 12 de setembro ae 2020 quando se encerra o prazo de surgimento da 

emergência, vedada prorrogação. 

5.3. A condição de eficácia do presente instrumento contratual se dará com a publicação, na forma 

prevista no artigo 26 caput da Lei 8.666193 

06) CLÁUSULA SEXTA· DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de liCitação e as obngações contratuais assum1das 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no ed ital e na Lei federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e 10.520/2002 quais sejam: 

6 1.1 . Advertência; 

6.1.2 Multa: 

a) 0,33% por d ia de atraso. na entrega do produto ou execução do servtço/fornec1mento. 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/fornectmento ou resctsáo 

contratual, por culpa da contratada. calculado sobre a parte inadimplente, 

c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumpnmento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelos licitantes limitado a 15%. pelo não 

cumprimento do prazo de assinatura do contrato. calculada pela formula: 

M = 0,01 X c X o 
Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor do contrato 

D = Número de dias de atraso 

6.1. 3. Suspensão temporária de participação em hc1tação e Impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não supenor a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do 

prazo de validade da sua proposta. 

a} não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da convocação: 

b) deixar de entregar ou apresentar documentaçào falsa 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; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal, 
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h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas prev1stas e não efetuar o 

pagamento. 

6 .1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Admtnistração Pública, em caso de 

faltas graves apuradas por intermédio de processo admmistrativo 

6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a adm1mstraçào considerará, motivadamente. 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da lic1tante 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 n° 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, caractenzarâ crime de fraude ã licitação, conforme 

previsto no art. 90 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e tmplicará na aplicação de sanções 

e penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 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 v1rtude de penalidade ou Inadimplência contratual. 

07) CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 

7 .1. A rescisão do contrato 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 deste contrato; 

8.1 .3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na integra. 

8.2. Constituem obrigações do contratado 

8 .2 .1. Executar o contrato nos termos aqUI ajustados bem como aqueles traz1dos pela Licitação que 

procedeu ao contrato; 

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 

qualificação necessária ao exercido das atividades que lhe for confiada; \' 

8.2.3 Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao 

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão 

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, \~f 
materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a). seus empregados. ou prepostos ao ~ 
Contratante, ou a terceiros . 
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8.2.5 ObseNar as prescnções relativas as le1s trabalhistas fisca1s seguros e qua1squer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta 

ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 

8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as cond1ções de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação que procedeu ao contrato. 

8.2.7 Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada. constantes da autorização de 

fornecimento, emitida pela Secretaria Mun1cipal de Gestão e Planejamento: 

8.2.8. Entregar todos os produtos de acordo com as espec1f1cações e demais elementos técnicos que 

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes. 

09) CLÁUSULA NONA- ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

9.1. O Contrato poderá ser alterado. com as dev1das justificativas. nos segu1ntes casos. 

9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos; 

9.1.1.2 . Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acrésc1mos ou diminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Le1 8 666 93 e suas alterações 

9.1.2. Por acordo entre as partes 

9.1.2.1 . Quando necessária a modificação do regime de entrega dos produtos em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

supeNenientes. mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 

correspondente entrega dos produtos; 

9 1.2 .3 O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuaiS, os acréscrmos ou 

supressões que se fiZerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. 

9 1.2.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados. alterados ou extintos bem como a 

supeNeniêncla de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta. de 

comprovada repercussão nos preços contratados, •mphcarão ;~ rev,são destes para mais ou para menos 

conforme o caso: 
r 

9 .1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico fmanceiro inicial. 

10) CLÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES GER.AIS: 

1 O 1. Na o poderá o Contratado ceder ou subcontratar parcial ou totalmente o objeto deste contrato. 
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10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal. trabalhista, ou qualquer outra relativa 

ao presente Contrato. f1cando o Contratado responsàvel por tuoo o que v1er a ocorrer durante o período 

do Contrato 

10.3 O presente Contrato serà publicado, em resumo, na Imprensa Ofic1al, dando-se cumprimento ao 

disposto no artigo 61 , parágrafo único da Lei n.0 8.666/93, correndo a despesa por conta do contratante 

1 0.4. Aplica-se à execução deste termo contratual. em especial aos casos om1ssos, a Lei n° 10.520/02 

e Lei n ° 8.666/93 e suas alterações posteriores 

1 O 5 Integra este contrato a pertinente 01spensa de llc1tação e termo de referência anexos. cujas 

disposições vmculam ambas as partes 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

11 1. Elegem o Foro da Comarca de lúna- ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações onundas 

deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro. por mais pnvíleg1ado que se1a 

E por estarem justos e contratados. ass1nam o presente Instrumento em 02 (duas) v1as de igual teor e 

forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

I-Anexo 1 - Termo de Referência· 

11 - Anexo 2 - Preços contratados 

lúna/ES, 23 de julho de 2020. 

PREFEITURA 

Prefeito 

ami - Se/~ria Municipal de Saúde 

~ // 
V a 

,. ·' ' ,/...... ~~ 
10f EQUIPAMENTOS L TOA 

Antonia lzamar Ayres de Oliveira I ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 

PROJETO BÁSICO 

DISPENSA DE LI ClT AÇÃO LEI 13 979/2020 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para aqu1s1ção de MATERIAIS EM CARA TER EMERGENCIAL, para 

prevenção de contágio. transmissão e manejo clinico dos casos diagnosticados por COVID 

19, em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde n° 45412020, conforme condições. 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 

2. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 

ITEM 

2 

3 

DESCRIÇAO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

AVENTAL HOSPITALAR 
TAMANHOGG 
Material: sms. tamanho. gg, 

gramatura cerca de 50 g cm2 1 

componente: tiras para f1xação. 
característica adicional· manga 
longa, punho malha, 
impermeável, esterilidade: uso 
único, adicional: com barreira 
bacteriana e víral. 
AVENTAL HOSPITALAR 
TAMANHO G 

Matenal: sms. tamanho g 
gramatura: cerca de 50 g,cm2. 
componente: tiras para fixação. 
característica adicional: manga 
longa, punho malha. 
impermeável, esterilidade: uso 
único. adicional· com barre1ra 
bacteriana e vira!. 

GUA SANIT RIA 
Composição química. 
hipoclorito de sódio, hidróxido 
de sódio, cloreto, teor cloro 
ativo: varia de 2 a 2.50%, cor 

incolor. aplicação lavagem e I 
alvejante de roupas. banheiras 
p1as. 1 

UNIDADE 

UN 

UN 

L 

QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO 

100 R$ 12.00 R$1.200,00 

600 R$ 12,00 R$ 7.200.00 

200 

---~~ 

R$ 2 49 R$ 498,00 I "\ 

I 

na .. ~ í!OVbr 
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CAIXA PLASTICA COM 

TERMÓMETRO - 5 LITROS 
Material: poliestireno, aplicação. 

transporte de amostras 
R$129.90 R$ 259,80 4 laboratoriais, características UN 02 

adicionais. com termômetro 
digital, separador intemo em 
poliu. t1po: térmica, capactdade I 

I 5 L. modelo: com alça e tampa 
CAIXA TERMICA- 7 LITROS 
Material: termoplástico, 

capacidade: 7 L, características 
UN 02 R$ 96,80 RS 193,60 5 adicionais: alça de mão 

articulável com trava, tampa 
com trava, aplicação: transporte 
de material. cor azul. I -
ESTANTE TUBO ENSAIO -
PARA TUBOS ATÉ 30 MM 

6 Material: plástico, diametro UN 01 R$ 31 ,65 R$ 31,65 
tubo: para tubos até 30 mm, 
capacidade: até 25 unidades. 
adicional' com alça lateral. ·-
ESTANTE TUBO ENSAIO -

I PARA TUBOS ATE: 20MM 

7 Matenal. arame revestido em UN 01 I RS 29,90 RS 29.90 
pvc. diâmetro tubo: para tubos 
até 20 mm, capacidade: até 25 
unidades. 
ESTANTE TUBO ENSAIO -
PARA TUBOS ATÉ 20MM 

8 Material: plástico. diâmetro UN 01 R$ 29,90 R$ 29,90 

tubo· para tubos até 20 mm 
capacidade: até 20 unidades. 
ESTANTE PARA 
MICROTUBOS- PARA TUBOS 

9 15 ML UN 01 RS 28,90 R$ 28,90 
Material: espuma, capacidade: 
8 tubos, tamanho: para tubos 15 

I ml, adtcional: flutuante I 
LUVA PARA PROCEDIMENTO 

I l NÃO CIRÚRGICO- TAMANHO 
PEQUENO 

10 Material: látex natural integro e ex 800 R$ 43,90 R$ 35,120,00 
uniforme, tamanho: pequeno, 
caracterlsticas adicionais· 

I 
llubrificada com pó r 

btoabsorvível , esterilidade. ' -·- ---l--
;x.. ~-v '''" ..... 
~· 
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estéril, apresentação: a tóxica, 

tipo: ambidestra, tipo uso~ 

descartável, modelo: formato 

anatômico, finalidade· resistente 

à tração 
Caixa com 1 00 unidades 
LUVA PARA PROCEDIMENTO 
NÃO CIRÚRGICO - TAMANHO 
MÉDIO 
Material: látex natural íntegro e 

uniforme, tamanho: médio, 

características adicionats 

lubrificada com pó 
1 1 

bioabsorvível, estenlldade 

estéril, apresentação: atóxica, 

tipo: ambidestra , tipo uso 

descartável, modelo: formato 

anatômico, finalidade: resistente 

à tração. 
Caixa com 100 unidades 
LUVA PARA PROCEDIMENTO 

NÃO CIRÚRGICO- TAMANHO 
GRANDE 
Material: látex natural Integro e 
uniforme, tamanho: grande, 
caracter! sticas adicionais· 

12 lubrifica da com pó 
bioabsorvfvel. esterilidade 
esténl. apresentação: atóxica. 
tipo: ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente 
à tração. 
Caixa com 100 unidades I 
MASCARA CIRURGICA, TIPO· I 
NÃO TECIDO, 3 CAMADAS 
Pregas horizontais, atóxica, tipo 

13 fixação: com elástico. 
características adicionais: clip 
nasal embutido, hipoalergênica, 
tipo uso: descartável. 
Caixa com 50 unidades 

MÁSCARA CLASSE PFF-2 I 
Proteção contra poetras fumos 

1 
14 

e névoas tóxtcas., 
características adicionais. semi-

(;fi·~·:if..:,\·;n~-~i,'''"<: ··ii· '· ,j· · ~···•~ . 

I 

ex I 800 I R$ 43,90 R$ 35.120.00 

I I 

ex 400 RS 43,90 R$ 17 560,00 

ex 200 R$ 149,90 R$ 29.980,00 

--
I 

RS 959.50 l I ex os 

I 
R$ 4 797 50 

t_ l ~ 

;'._-,;;:<Wv~-oo.: 
J 
I ' 

' " Pofotlol l~\.., 
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facial. classe PFF-2. referêncta l 

3M N95. l 
Caixa com 50 unidades. 

SABONETEIRA 
Material reservatório· 
poliuretano, altura: 28 em, 
largura: 14 em. capacidade: 800 

15 ml, tipo fixação· 
parede, características 
adicionais: com dosador e visar 
para controle de volume. 
profundidade. 12 em 
VESTUARIO PROTEÇÃO -
TAMANHO GRANDE 
Material: 100% poliettleno (ttpo 
tyvek), tamanho: grande, 
componentes: macacão 

16 descartável com capuz, zíper 
frontal, tipo uso: proteção 
individual, características 
adicionais: elástico nos punhos, 
tornozelos, capuz. costura 
dupla, cor: branca. 
VESTUARlO PROTEÇÃO -
TAMANHO EXTRAGRANDE 
Material: 1 00% políetileno, 
tamanho: extragrande, 

17 componentes: macacão com 
capuz e fechamento com zíper. 
tipo uso proteção individual , 
características adiciona1s· 
elástico no punho e tornozelo, 
cor: branca 

UN 250 

UN 300 

UN 150 

3. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

R$ 24 ,50 R$ 6.125,00 

R$ 56,40 R$ 16.920,00 

R$ 56,40 R$ 8.460.00 

TOTAL R$ 163.554,25 

3.1 A transmissão do coronavirus no Bras1l Já foi cons1derada comumtána. conforme Portaria do 

Ministério da Saúde n. 454/2020 com possibilidade de aumento e agravamento de casos O 

enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de materiais e insumos de prevenção 

de contágio, transmissão e manejo chnico dos casos d1agnosticados 



RE~EITURA 

3.2. A necessidade da contratação pública fundamenta-se er critérios técnicos tomando por base 

a doença e transmissão do vírus. asstm como as proJeções do seu comportamento, além das 

onentações dos àrgãos oftctais de saúde espec•almentt:" wanto à dtspontbthdade de matenats 

de higiene. e equipamentos hospitalares e de proteçao indivtdual dentre outros bens e 

insumos que se fizerem necessários, 

3.3. Neste sentido é necessária a contratação pública de insumos/equipamentos de forma 

emergencial para o enfrentamento da transmissão comunttána do vtrus em conformidade com 

a Let n° 13.979 de 2020 nos termos deste Projeto Baste: 

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A presente aquisiçãofcontrataçao faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de Importância 1nternaciona decorrente do coronavirus (COVID-

19), 

4.2. Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra reg1strada no Plano Anual de 

Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição v•sa a atender demanda urgente, 

imprevisivel em decorrência da declaração da Orgamzaçào Mundial da Saúde (OMS) da 

pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavirus (Sars

Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países : 

4.3. Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei 

Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. alterada pela Medida Provisóna n° 926. de 20 

de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 8812020, que declara o estado 

de calamidade pública por causa da pandemía causada pelo novo coronavirus 

4.4. A contratação ocorrerá por meio de dtspensa de hc•tação. art 4° da Let Federal n° 

13.979/2020, em virtude da situação emergencial 

4.5. Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art 4°-C, Lei 

Federal n° 13.979/2020; 

4.6. Sendo assim, essa aquisição é de suma 1mportãnc1a, visto que alinhados a outros cu1dados e 

pollticas Já adotados por esse órgão, são instrumentos de extrema valia e relevànc1a no 

combate e prevençao ao contágio e proliferação do coronavirus (COVID19} 

l 
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5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

SECRETARIA DE GESTA O E PI.AiiEIAr.lEHl'O 
c f'dAlO'!r 

5.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias 

fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade conforme prece1tua o d1sposto no Art. 7° 

e 14° da Le1 Federal no 8 666/93 

6. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO- ORÇAMENTO ESTIMADO 

6.1 . Caberá ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de lunaJES. proceder com as Pesquisas 

de Preços junto ao mercado para definir o Orçamento Estimado para a pretensa contratação, 

utilizando a Instrução Normativa SCL N° 010/2019, 

6.2. As pesqUisas de preços poderão quando necessa'IO ser realizado por Servidores da 

Secretaria solicitante, desde que, segu1dos os parâmetros da Instrução Normat1va SCL No 

010/2019: 

6.3. A técnica a ser adotada para elaboração do Orçamento Estimado deverá segu1r estritamente 

a Instrução Normativa SCL N° 010/2019 com base nos valores extraídos dos orçamentos 

obt1dos na fase interna do processo 

7. TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

7 .I. O Tratamento as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se darão conforme preceitua 

o disposto no Art. 48 da Le1 Complementar no 123/2006 {alterado pela LC no 147/2014 e 

Decreto Municipal n° 009/20, dema1s normas de d1 eito público aplicáveis e pelas regras 

previstas no Projeto Bâstco e respect1vos anexos qu~ o 1ntegram 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

8.1. Os bens objeto da presente contratação são classificados como comuns, po1s os padrões de 

desempenho e qualidade encontram-se objetivamente Clefm1dos no 1tem 1 DECLARAÇÃO 

DO OBJETO, por meio de especificações usua1s no mercado. 

~, 
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9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

SECRETARIA DE GESTÃO E PlANEJAMENTO 
..s.lTOR ECO:itRATOS 

9.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a autondade competente, excepcionalmente 

e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou. ainda. o cumpnmento de um ou mais requisitos de 

habilitação, ressalvados a ex1gênc1a de apresentação de prova de regularidade relattva à 

Seguridade Social e o cumprimento do dtsposto no .nctso XXXIII do caput do art 7° da 

Constituição, conforme modelo constante do Anexo I 

9.2. O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez} dias. contados a partir do encaminhamento 

da Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefertura Municipal de 

luna. de forma úntca. no Almoxanfado Central da Prefe·tura de lúna localizado no segUinte 

endereço: Av. Professor Amph1loph1o de Oliveira , S/N°, Batrro Guanabara. próximo a Umdade 

de Saúde. Horário de funcionamento de 07h 30 as 11 h e de 13h as 17h· 

9.3. O recebimento do objeto nêo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos 

resultantes da tncorreta execução do contrato. 

9.4. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socroambiental 

9.4.1.0s critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art 3 

da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentávers da Advocacta Geral da 

Unrão e normativos correlatos. 

9.4.2.DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL· a empresa deverá apresentar matenal 

constituído e embalado com critérios socioambrentais vigentes decorrentes da Lei no 

6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. 

Cadastro Técntco Federal de Ativtdades Potenctafmente Poluidoras ANVISA ou 

certificação energética), além de atentar para as exigêncras da Polit1ca de Res1duos 

Sólidos; 

t;r 
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9.4.3.0A SUSTENTABILIOAOE ECONÓMICA. SOCIAL e CULTURAL· A contratação atende 

as diretrizes da Lei n° 13.979/20 além de atingtr dtretamente as necessidades sociaiS, 

haja vista ser o objeto para 1med1ato combate a pandemta coronavirus, bem como seguir 

alinhada aos padrões nac1ona1s de aqu1s1ção para enrrentamento da calamidade 

10. GESTÃO DO CONTRATO 

1 0.1. A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade da Sra. 

Vanessa Leocádio Adami, Secretária Municipal de Saúde, 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A execução deste instrumento sera acompanhada e fiscalizada por serv1dor prev1amente 

designado pela Administração, que anotará em reg1stro própno, todas as ocorrências 

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

de falhas ou defeitos observados, sem o que não sera permitido qualquer pagamento, 

11.2. Os agentes fiscalizadores da Prefeitura Mun1cipal de lúna/ES serão nomeados através de 

Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefe1to; 

11.3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos materiais, prestando 

todas as informações e esclarecimentos solicitados 

11.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Mun1c1pio e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregulandade, 

11.5. Receber e atestar as notas fisca1slfaturas dos matenais fornecidos 

11.6. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização <lo Contrato serão os servidores Adriano 

José da Silva de Souza, matricula n° 700144 e Alice Moraes da Cruz Cerqueira, matrícula 

no 700119, titular e Suplente respectivamente, pertencentes a Secretária Mun1c1pal de Saúde. 

t 
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12. VIGÊNCIA 

12.1. O Contrato terá vigência de até 180 d1as contados a part1r do surgimento da emergência 

conforme Decreto N° 022/2020 "Declara Situação d~: Emergêncta de Saúde Pública no 

Mun1cípio de lúna em razào da Pandem1a de lmportanc1a Mundtal causada pelo Novo 

Coronavírus (COVID -19) e Determina Providênctas. publicado em 17f03f2020. 

13. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO 

13.1. Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no 

Edital de Pesquisa de Preços e ProJeto Básico e seus anexos apresentarem o menor preço 

por item. 

14. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será realizado no prazo máx1mo de ate 30 (tnnta) d1as contados a part1r do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancâna, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado, 

14.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nêo ultrapassem o limite de que 

trata o inciso li do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota F1scal. nos termos do art. 5°, § 

3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento: 

14.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributana prevista na legislação aplicável: 

I 
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14.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto f1ca convenc onado que a taxa de compensação 

financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula 

EM = I x N x VP, sendo. 

EM = Encargos moratórios, 

N = Número de dias entre a data prev1sta para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= lndice de compensação financeira= 0.00016438, ass1m apurado: 

I= (TX) I= 
( 6 / 100 ) I= C 00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

365 

15. SANSÕES E PENALIDADE 

15.1. As Empresas arrematantes que falharem na exec..Jçào do Contrato comportarem-se de 

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espec1e de fraude, serao 

aplicadas. conforme o caso as segumtes sanções. sem preJuizo da reparação dos danos 

causados à Admimstração Pública Muníc1pal 

r 
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15.1.1. Advertência; 

15.2. Multa. 

15.2.1. 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%; 

15.2.2. 10% em caso da não entrega do produto não execução do servtço/fornecimento ou 

resctsêo contratual, por culpa da contratada . calculado sobre a parte tnadtmplente; 

15.2.3. 0.33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execuçao do servtçotfomecimento, 

calculado sobre o valor correspondente a parte tnadtmplente até o hmite de 9,9%; 

15.2.4. 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; 

15.2.5. De até 20% calculado sobre o valor do contrato pelo descumpnmento de qualquer 

cláusula do contrato. exceto prazo de entrega 

15.2.6. Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitante, limitado a 15%, 

pelo não cumprimento do prazo de assmatura do Contrato, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 X C X 0 

Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor da ata/contrato 

D = Número de dias de atraso 

~;. 
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15 .3. Suspensão temporária de participação em hcttação e 1mped1mento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. quando a fornecedora convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta 

15.4. Suspensão temporária de part1c1pação em IICttaçào e Impedimento de contratar com a 

Admlntstração, por prazo não supenor a 05 (ctnco) anos, quando a fornecedora convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta 

15.4.1. Não celebrar a Ata/Contrato no prazo de sete dtas corndos. contados do recebimento 

da convocação; 

15.4 .2. Deixar de entregar ou apresentar documentação ralsa exigtda para o certame; 

15.4.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

15.4.4. Não mantiver a proposta. 

15.4.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato, 

15.4.6. Comportar-se de modo intdõneo 

r 



15.4. 7. Cometer fraude fiscal, 

15.4.8. Por prazo indeterminado quando a empresa receber qualquer das multas prev1stas e 

não efetuar o pagamento; 

15.4.9. Declaração de inidoneidade para licrtar e contratar com a Administração Pública. em 

caso de faltas graves apuradas por rntermed1o de p ·ocesso adrrunistrat1vo. 

15.5. Na aplicação das penalidades previstas neste ed1tal, a adm1nistraçao considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos. bem como os antecedentes da licitante ou 

contratada. graduando-as e podendo deixar de aplica-las se admitidas as justificativas da 

licitante ou contratada, nos termos do que drspõe o art 87 caput. da Lei Federal n° 8.666, de 

21 de JUnho de 1993, 

15.6. A verificação posterior de que, nos termos da lei. o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizara crime de fraude a licitação, 

conforme previsto no art 90 da Le1 Federal n° 8 666 de 2 1 de junho de 1993 e rmphcará na 

aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 8.666. de 21 de íunho de 

1993. suas alterações posteriores. garanttdo o d1re1to ao contraditóno e a ampla defesa: 

15.7. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

THIAGO Assinado de forma 

ALEXANDRE 
digital por THIAGO 
ALEXANDRE 

ROCHA:0949 ROCHA:09498886725 
Dados: 2020.08.06 

1 8886725 1 3:21 :16 -03'00' 
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Origem 

Contrato 

Empresa 

CNPJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRA TOS 

ANEXO- CONTRATO N° 000163/2020 - SEQUÊNCIA N°000002659 

Dispensa N° 000024/2020 I Processo 1 001629/2020 

Contrato N° 000163/2020 

TCI EQUIPAMENTOS L TOA 

CNPJ: 13.505.478/0001-15 

Endereço 
RUA PROFESSOR GERALDO COSTA ALVES, 990- GUARANHUNS - VILA VELHA· ES- CEP: 29103690 

Secretaria 

Local 

Item Lote 

029 

Secretaria 

Local 

Item Lote 

001 

00005 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

00510 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Especificação Marca UN Quant Unitário 

MASCARA ClASSE PFF2 
proteção contra poeiras. fumos e névoas óxicas, 
características adiciona1s: semi-facial, classe pff-2. ex 5,00 300.00 
referência 3m n95, mode. caixa com 50 unidades 
código comprasnet: 313379 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 

00016 ·SECRETARIA DE ASSIST~NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

00433 ·SECRETARIA DE ASSIST~NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Especificação Marca UN Quant Unitário 

PROTETOR FACIAL 
material: policarbonato, cor: transparente, características 
adicionais: tipo viseira, c. visar articulável, tipo fixação: UN 50,00 
carneira regulável.unidade: unidade. 
código comprasnet: 467181 

SECRETARIA DE ASSIST~ NCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

THIAGO 
ALEXANDRE 

TCI EQUIPAMENTOS L TOA: 

Assinado de forma 
digital por THIAGO 
ALEXANDRE 

ROCHA:094988 ROCHA:09498886725 
Dados: 2020.08.06 

86725 13:20:46 -03'00' 

10,00 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58· Centro -lúna • ES, Cx Postal 07, • Cep. 29.390-000 · CNPJ: 27.167.39410001-23 
Telefax: (28) 3545- 3140 

Valor Total 

1.500.00 

1.500,00 

1.500,00 

Valor Total 

500,00 

500,00 

500,00 

2.000,00 

1 
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Vitória (ES), sexta-feira, 07 de Agosto de 2020. 

MATEUS-ES. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias 
VALOR TOT. EST.: R$ 7.712,00 
(Sete mil setecentos e doze reais) 
PROCESSO: 008.680/2020 
DATA DA ASS.: 
06/08/2020 RECURSOS: 
0080.008010.08.244.0004.2.039 
FISCAIS: Gustavo Henrique de V. 
Nobre (titular) e Teima Souza Silva 
(suplente) 
MOD.: DISPENSA, ART. 24, li, Lei 
no 8.666/1993. 
CÓD.CIDADES CONTRATAÇÕES: 
2020.067E0500002.09.0003 

São Mateus/ES, 06/08/2020. 
MARINALVA BROEDEL M. DE 

ALMEIDA 
Secretária Mun. de Ass. Social. 

Protocolo 601242 

EXTRATO DE CONTRATO 
Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATO DE CONVÊNIO 

CONTRATADA:ADMINISTRADORA 
DE CARTÃO DE TODOS SÃO 
MATEUS LTDA. 
CNPJ: 21.552.887/0001-09 
OBJETO: DISPONIBIUZAÇÃO 
DA REDE CONVENIADA 
DA CONTRATADA, 
AOS FUNCIONÁRIOS DA 
CONTRATANTE, DESDE QUE 
DESEJAREM ADERIR AO PRODUTO, 
SENDO OFERECIDOS, COM 
DESCONTOS, DIVERSOS SERVIÇOS 
NA ÁREA DA SAÚDE, LAZER E 
EDUCAÇÃO, DO PRODUTO CARTÃO 
DE TODOS. 

Data da Assinatura: 05/08/2020 
Prazo de Vigência: 12 meses a 
contar da data de assinatura. 

São Mateus/ES, 06/08/2020 
Henrique Luis Follador 

Secretário Municipal de Saúde 
Protocolo 601230 

COMUNICADO 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AUTO 
DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 
PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE NÚCLEO URBANO 
INFORMAL CONSOLIDADO DA 
LOCALIDADE CONHECIDA COMO 
LOTEAMENTO "ELDORADO", 
BAIRRO NOVA BETHÂNIA, 
VIANA- ES 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VIANA, no uso de suas atribuições, 
e em cumprimento a Lei Federal no 
13.465, de 11 de julho de 2017, 
seu regulamento Decreto Federal 
no 9.310/ 2018, Lei Municipal no 
3.036/ 2019, informa: 
Que deu início através do Auto 
de Demarcação Urbanística 
ao processo de Regulariza-
ção Fundiária do Núcleo Urbano 
Informal Consolidado da Localidade 
conhecida como Loteamento 
"Eldorado", Bairro Nova Bethânia. 
A área FOI DEMARCADA pela 
Secretaria t'lunicipal de Obras, De
senvolvimento Econômico e Urbano 
(SEMOD), deste município, conforme 
planta, memorial descritivo, planta 

de sobreposição que integram a 
presente Demarcação Urbanística, 
conforme Processo Administrati
vo n.o 007493/ 2020, para fins de 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, nos 
termos da Lei Federal no 10.257 de 
10 de julho de 2001, da Lei Federal 
n° 13.465, de 17 de julho de 2017, 
regulamentada pelo Decreto Federal 
no 9310, de 15 de março de 2018 e 
da Lei Municipa l n° 3.036, de 02 de 
setembro de 2019. 
O presente edital consta publicado 
no Diário Oficial do Município no dia 
07/08/2020. 
Viana, OS de agosto de 2020. 

Gilson Daniel Batista 

Prefeito Municipal de Viana 
Protocolo 601213 

r~ . 

: · . · Vila Velha 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS 

TOMADA DE PREÇOS 
N° 017/2020 CÓDIGO CIDADES 
NO 2020.076E0600014.01.0023 

PROCESSO N°. 23.507/2020 
A Comissão Permanente de Licitação 
da Secretaria Municipal de Obras 
da Prefeitura Municipal de Vila 
Velha, após análise das Propostas 
Comerciais, torna público, de acordo 
com as disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações, que após análise 
do recurso administrativo interposto 
pela Potens Engenharia Construções 
e serviços Elreli, recurso este 
julgado procedente. Sendo 
assim, a empresa Santa Maria 
Engenharia Eireli foi considerada 
INABIUTADA do certame. Segue o 
novo resultado de documentos de 
habilitação: GAROA Construções 
e Empreendimentos L TOA -
ME - INABIUTADA; Santa Maria 
Engenharia EIRELI EPP 
INABIUTADA POTENS Engenharia 
Construções e Serviços Eireli -
HASIUTADA, CAl Construções e 
Serviços EIREU - HABILITADA. 
Em consequência, a Comissão 
comunica que a vencedora da 
Tomada de Preços no 017/2020, 
objetivando a contrata~ão de 
empresa para EXECUÇAO DO 
SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA 
NOVA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO 
DE VILA VELHA, conforme descrito 
na Planilha Orçamentária e Anexos 
ao presente Edital, é a empresa 
POTENS Engenharia e serviços 
EIRELI, com o valor de R$ 
426.896,71 (quatrocentos e 
v inte e seis mil , oitocentos e 
noventa e seis reais e setenta e 
um centavos). A ata encontra-se 
à disposição dos interessados na 
sede da Secretaria Municipal de 
Obras, Av. Saturnino Rangei Mauro, 
no 340, Praia de Itaparica, Vila 
Velha - ES, telefone 3349-9025, no 
horário de 08:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta-feira. 
Vila Velha/ES, 06 de agosto de 
2020. 

Tat1ana Leão Leite Tostes 
Presidente CPL-SEMOB 
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DIÁRIO OFICIAl DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Câmaras 
'! ~ ,. 

Afonso Cláudio 

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 

Contrata nte: Câmara Municipal 
de Afonso Cláudio/ES. 
Contratado: Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais. 
Objet o: Renovação de Seguro 
Total dos D2 (dois) veículos oficia1s 
da Câmara Municipal. 
Valor Total: R$2.950,40 
Prazo: 07/08/2020 a 07/08/2021. 

Afonso Cláudio, 06 de agosto de 
2020. 

Nilton Luciano de Oliveira 
Presidente 
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Pinheiros 

RESUMO DO 4° TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 

N.0 017/2017 

CONTRATANTE: CÂMARA 
MUNICIPAL DE PINHEIROS-ES 
Processo Administrativo e n° 
055/2017 
CONTRATADO: E & L PRODUÇÕES 
DE SOFTWARE LTDA CNPJ 
39.781.752/0001-72 
DATA DA ASSINATURA: 
31/07/20120 VALOR GLOBAL: 
R$ 50.532,24 (cinquenta mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e 
vinte e quatro centavos). 
OBJETO:- O presente termo Aditivo 
tem por obj eto a prorrogação do 
prazo do contrato n° 017/2017, 
por 12 (doze) meses e o reajuste 
no percentual de 
7,313320% referente acumulado 
no período de 07/2019 a 06/2020 
do IGP-M (Índice Geral de Preços 
de Mercado) conforme carta 
comercial 39966/2020, 
cujo objeto do referido contrato 
e "Contratação de empresa para 
fornecimento de sistemas informa
tizados de gestão pública e Sistema 
Integrado, (SISTEMA INTEGRADO 
DE PATRIMONIO; SISTEMA 
INTEGRADO DE ALMOXARIFADO, 
SISTEMA INTEGRADO DE 
RECURSOS HUMANOS E FOLHA 
DE PAGAMENTO, PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA, etc ... ) 
VIGÊNCIA : início em 03 de agosto 
de 2020, término em 03 de agosto 
de 2021. 
RECURSOS: As despesas correrão 
por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
001001.D10310D102.002 
Informatização da Câmara 
00000 16- Ficha 
33903900000 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLEOMAR SOARES DE SOUZA 
Presidente da Câmara Municipal de 
Pinheiros 
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7 
Entidades Municipais 

Fundação Faculdades 
Integradas de Ensino Superior 

do Municí io de Unhares 

CONTRATO N° 081 091 10 E 
11/2020- PROCESSO ADMINIS
TRATIVO N° 000200/20 20 
CONTRATANTE: FACELI - Fund. 
Faculdades Int. Ensino Superior do 
Município de Unhares 
CONTRATADOS: ARRUDA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
UMPEZA EIREU, valor global: 
R$ 10.051,5D (dez mil cinquenta 
e um reais e cinquenta centavos); 
DISTRIBUIDORA SANTA 
PAULA, valor global : R$ 253,50 
(duzentos e cinquenta e três reais e 
cinquenta centavos); U CITANDO 
COMERCIO E SERVIÇOS L TOA 
ME, valor global: R$ 181,95 
(cento e oitenta e um reais e 
noventa e cinco centavos); e RFL 
COMERCIAL LTDA, valor global: 
R$ 168,00 (cento e sessenta e oito 
reais), respectivamente. OBJETOS: 
Aquisição de Material de Higiene e 
Limpeza conforme autorização de 
Adesão a Ata de Registro de Preço 
n° 004, D06, 008 e 009/2D2D, res
pect ivamente, Pregão Presenciai n° 
064/2019 da Secretaria de Educação 
do Mun~cípio de Unhares. PRAZO 
OE VIGÊNCIA: 12 Meses. DATA 
DA ASSINATURA: 23/07/2020. 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ
RIOS: 33903000000 - Mate rial 
de Consumo. Subelemento 
de Despesa: 33903021000 -
Material de Limpeza e Prod. De 
Higienização. Ficha Dotação: 13 
- Material de Consumo. Unhares/ 
ES, 06 de agosto de 2020. Jussara 
Carvalho de Olivei ra - Presidente 
da Fundação Faceli 
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Fundo Múnicipal de Saúde de 
Iúna 

RESUMO DE CONTRATO 
NO 163/2020. Partes: Mun. Iúna X 
TCI Equipamentos Ltda. Oojeto: 
contratação de empresa para 
aquisição de materia1s em caráter 
emergencial para prevenção de 
contágio, transmissão e manejo 
clínico dos casos diagnostica
dos por Covid-19. A vigência do 
contrato será a partir da publicação 
até 12 de setembro de 2020. ID: 
2020.037E0700001.09.0015. Valor: 
R$2.000,DO. 

WELITON VIRGIUO PEREIRA 
PREFEITO 

VANESSA LEOCÁDIO ADAMI 
SECRETÁRIA OE SAÚDE 
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Fundo Municipal de Saúde de 
Serra 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO 
CONTRATO N° 195/2019 
PROCESSO NO 19652/2015 
PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA e o Sr. 
ANTONIO MARTINS VITOR 
Objeto: Prorrogação da vigência 
por mais 12 (doze) meses. 

Em 03/08/2020 
ALEXANDRE CAMILO F. VIANA 
Secretário de Saúde da Serra 
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