
CONTRATO N° 165/2020 

PROCESSO N° 0743/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 03012020 

Por este rnstrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNAIES, pessoa JUrídica 

de direito público, devidamente rnscrito no CGC/MF sob o n. 0 27.167 394/0001-23 com sede na Rua 

Desembargador Epaminondas Amaral, n.0 58, Centro, lúna - ES, neste ato representado pelo Sr 

WELITON VIRGÍLIO PEREIRA, Preferto Municrpal, brasilerro, casado. servidor púbhco, 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, Nossa Senhora das Graças neste Município. e pela Secretana Munrcrpal de Saúde -

Fundo Municipal de Saúde, devidamente inscnto no CNPJ sob o no 10 700 103/0001-18 com sede 

na Av Prefeito Antônio Lacerda n° 79. Quilombo, lúna/ES, neste ato representada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, VANESSA LEOCÁDIO ADAMI , funcionána pública. brasrleira, solterra 

portadora do CPF n.0 105 842 847-05 e RG n ° 14.045.837-MG, residente e domrcrhada na Avenrda 

Deputado João Rios, no 34. Bairro Quilombo, neste Munrcfpio doravante denominado 

CONTRATANTE e de outro lado a empresa SALT TECNOLOGIA LTDA, rnscnta no CNPJ sob o n ° 

32 016 976/0001-49, com sede na Avenida Firmino Teixeira Griffo, n° 428, centro, Brejetuba/ES. cep· 

29 630-000, telefone: (27)3733-1019, endereço etetrõmco: contato@salttecnotog1a.com.br neste ato 

representada por FERNANDO ULIANA MIRANDA. brasileiro, casado, empresário. portador do CPF 

n.0 117.836.337-60 e RG n.0 2.147.099 SPTC/ES. residente na Rua Antonio Laurindo Uliana. n° 360, 

Brejaubinha. Brejetuba/ES. cep: 29.630-000, doravante denominado(a) CONTRATADO(Al resolvem 

assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições segurntes: 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 

1 1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO 

SERVIDOR (REDE), CABEAMENTO DE REDES E MANUTENÇÃO MENSAL NÍVEL 1 E 2, 

conforme normas e especificações do processo licitatório n° 030/2020 na modalidade Pregão 

Presencial do trpo menor preço unitário 

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

2.1 . O valor global do presente Contrato é de R$135 480,00 (cento e trinta e crnco mil. quatrocentos e 

oitenta reais). 

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

à Prefeitura Municrpal de lúna de documento(s) fiscal(is) hábíl(eis) sem emendas ou rasuras e ter 

ocorrido o recebrmento na forma prevista no art. 73 da Lei no 8.666/93 e suas alterações. 
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2.2.1 Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal 

eletrOnica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e 

Just1ça do Trabalho. 

2.2.2. 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 corng1da. 

2.2.3. Apresentar ainda, declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assmada 

juntamente com relação dos funcionários vinculados ao contrato, com comprovação de recolhimento 

dos encargos, como GFIP e/ou SEFIP. 

2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importãncias que a qualquer tftulo lhe forem 

devidos pelo fornecedor. em decorrência de inadimplemento contratual. 

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

por ele 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 

2.5. 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 serv1dor previamente 

designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do presente, determinando o que for necessário à regulanzação de falhas ou 

defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste 

contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante 

será o Sr. Alessandro Massini Vitoriano, matncula n° 308506. fiscalizando pelo Gabinete do Prefe1to 

Fernanda Oliveira de Lima. matricula n° 304442, fiscalizando pela Secretaria Municipal de Educação 

e Fernando Carlos de Andrade, matricula n° 303487, fiscalizando pela Secretaria Munic1pal de Saúde 

nomeado por Portaria subscnta pelo Gabinete do Prefeito 

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção do serviço. prestando todas as 

mformaçOes e esclarecimentos solicitados. 

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Municlpio e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

04) CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária. 
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4.11. Do municipio de luna: 080001 .1212200122.040.33903900000 Ficha 138; 

1100021030100202.077.33903900000 - Ficha 030. 050001.0412200052.015.33903900000- Ficha 

044. 

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

CONTRATO: 

5.1. As condições de execuçao do objeto serao conforme informadas no anexo 1 deste termo. 

5.2. A vigênc1a do contrato será de 12 (doze) meses contados do dia da publicação resum1da de seu 

instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Le1 8 666/93. 

5.2 .1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua v1gência prorrogada med1ante JUStificativa 

aprovada pela autoridade superior. 

06) CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. As empresas que nao cumprirem as normas de licitação e as obngações contratuais assumidas 

estarão suje1tas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Le1 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 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 execuçao do serviço/fornecimento ou rescisão 

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, límitado a 15%. pelo 

não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 X C X 0 

Onde: 

M = Valor da Multa. 

C = Valor do contrato 

D = Número de dias de atraso 

6.1 3. Suspensão temporária de participaçao em licitação e impedimento 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: 

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

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
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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; 

h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e nao efetuar o 

pagamento 

6.1.4 Declaração de inidoneidade para líc1tar 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 termo, a adminiStração cons1derará, 

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 n° 8 666. de 21 de Junho de 

1993. 

6.3. A verificação postenor de que, nos termos da le1. 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 Implicará 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 finance•ra que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 

07) CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos art1gos 78 e 79 da 

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do art1go 80 da mesma Le1, 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 àqueles traz1dos pela Licitação que 

procedeu ao contrato; 

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requ1s•tos de 

qualificação necessária ao exerclcio das atividades que lhe for confiada, 

8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciênc1a ao 

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
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8.2.4. Assumir inteira responsabilidade ctvil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 

materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao 

Contratante, ou a terceiros. 

8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e qua1squer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tnbuto que seja devtdo em decorrência 

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

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

exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 

8.2.7. Comprometer-se a executar o serviço na data acordada, constantes da autonzação de 

fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, 

8.2.8. Executar todo o serviço de acordo com as especificações e demais elementos técmcos que 

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técn1cas existentes. 

8.2.9. Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes. bem 

como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

8.3. Demais obngações constantes no termo de referência. 

09) CLÁUSULA NONA-ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 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 acrésctmos ou dtminuição 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 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 execução do serviço em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais onginános; 

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

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

correspondente execução do serviço; 

9.1 .2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésctmos ou 

supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e ctnco por cento) do valor tntctal 

atualizado do Contrato. 

9.1.2.4 Quaisquer tributos ou encargos legats criados, alterados ou extmtos, bem como a 

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

comprovada repercussão nos preços contratados, tmplicarão à revtsão destes para mats ou para 

menos conforme o caso; 

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

Contratante restabelecerá por aditamento o equillbrio econômico financeiro inicial. 
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10) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 0.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato. 

10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil. criminal. trabalhista, ou qualquer outra relativa 

ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o 

período do Contrato. 

10 3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial dando-se cumpnmento ao 

disposto no artigo 61 . parágrafo único da Le1 n. 0 8.666/93. correndo a despesa por conta do 

contratante. 

10.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em espec1al aos casos omissos, a Le1 n° 

10.520/02 e Lei n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores 

10.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas disposições 

vinculam ambas as partes. 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

11.1. Elegem o Foro da Comarca de lúna - ES, para dinmir quaisquer dúvidas ou contestações 

oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos. renunciando

se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

E por estarem JUStos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) v1as de 1gual teor e 

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

Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

1- Anexo 1-Termo de Referência; 

11 - Anexo 2 - Preços contratados. 

lúna/ES. 13 de agosto de 2020. 

lY:-
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

Weliton Virgíl io Pereira - Prefeito Municipal 

L DE SAÚDE 

mi - Secretária Municipal de Saúde 

N~LOGIA L TOA 

o Uliana Miranda I ou procurador legalmente habilitado 
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~~Rt> :> DOS MUNICIPIOS ATOS MUNICIPAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO 

Vitória (ES), sexta-feira, 21 de Agosto de 2020. 

RESUMO DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
e REPASSE FIRMADO NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO, 
CONFORME Lei Complementar 
173/20- CONTRATO 0162.395-71 
CAIXA: caixa Econômica Federal 
TOMADOR: Município de Linhares-ES 
DATA ASSINATURA: 17/07/2020 
OBJETIVO: Inclusão de Cláusulas 
para Suspensão de pagamentos da 
dívida vincenda em 2020, bem como 
postergação do prazo de vigência do 
Contrato vigorando até 18/10/2021 e 
inclusão de Declaração do Mutuário/ 
Tombador sobre Atendimentos as 
Disposições do Inciso II, § 1 o, Artigo 
32 da LRF. 

Protocolo 604744 

RESUMO DO 1 o TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
FINISA- CONTRATO 0497.966-89 
CAIXA: caixa Econômica Federal 
TOMADOR: Município de Linhares-ES 
DATA ASSINATURA: 08/08/2020 
OBJETIVO: Alteração do Item I -
Anexo I - Detalhamento PROJETO/ 
AÇÕES e Item I! - Cronograma de 
Desembolso, constantes do subitem 
38.1 da cláusula 380 do Contrato de 
Financiamento NO 0497-966-89, de 
16 de outubro de 2018, que passa 
a vigorar conforme ANEXOS I E II 
deste Termo Aditivo. 

Protocolo 604750 

RESUMO DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E 
REPASSE FIRMADO NO ÂMBITO DO 
Programa Saneamento Para Todos, 
CONFORME Lei Complementar 
173/20- CONTRATO 0190920-29 
CAIXA: caixa Econômica Federal 
TOMADOR: Município de Unhares-ES 
DATA ASSINATURA: 17/07/2020 
OBJETIVO: Inclusão de Cláusulas 
para Suspensão de pagamentos da 
dívida vincenda em 2020, bem como 
postergação do prazo de vigência do 
Contrato vigorando até 18/06/2029 e 
indusão de Dedaração do Mutuário/ 
Tombador sobre Atendimentos as 
Disposições do Inciso TI, § 1o, Artigo 
32 da LRF. 

Protocolo 604753 

RESUMO DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
À INFRAESTRUTURA E AO 
SANEAMENTO - FINISA, CONFORME 
Lei Complementar 173/20 
CONTRATO 0528142-90 
CAIXA: caixa Econômica Federal 
TOMADOR: Município de Linha res-ES 
DATA ASSINATURA: 17/07/2020 
OBJETIVO: Inclusão de Cláusulas 
para Suspensão de pagamentos da 
dívida vincenda em 2020, bem como 
postergação do prazo de vigência do 
Contrato vigorando até 18/01/2030 e 
inclusão de Declaração do Mutuário/ 
Tombador sobre Atendimentos as 
Disposições do Inciso !1, § 1 o, Artigo 
32 da LRF. 

Protocolo 604756 

RESUMO DO 1 o TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
FINISA - CONTRATO 0497.966-89 
CAIXA: Caixa Econômica Federal 
TOMADOR: Município de Línhares-ES 
DATA ASSINATURA: 08/08/2020 

OBJETIVO : Alteração do Item 
I - Anexo I - Detalhamento 
PROJETO/AÇÕES e Item II -
Cronogram a de Desembolso, 
constantes do subi tem 38. 1 da 
cláusula 38° do Contrato de 
Financiament o NO 0497-966-89, 
de 16 de outubro de 2018, 
que passa a vigorar conforme 
ANEXOS I E li deste Termo 
Aditivo. 

Protocolo 604759 

Montanha 
··. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MONTANHA/ES. 
TOMADA DE PREÇO 

N°002/2020 
CONTRATO N°043/2020 

TERMO ADITIVO N° 
002/2020. 
Extrato do 1 o Termo Aditivo 
de Valor ao Contrato 043/2020 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de Montanha/ES. 
Contratada: CONSTRUTORA 
ARS LTDA. 
OBJETO : Contratação de 
empresa especializada no 
fornecimento de mão de obra, 
v isando real ização de serviços 
de pavimentação e drenagem 
da Rua Guanabara no Distrito 
de Vinhático neste Municíp io de 
Montanha- ES. Fica acrescido o 
valor: R$ 26.432,73 (vinte e seis 
mil quatrocentos e trinta e dois 
reais e setenta e três centavos). 
Montanha/ES, 17 de agosto de 
2020. 
IRACY CARVALHO MACHADO 
SALTAR FI LHA 
Prefeita municipal 

Protocolo 604696 

: . ' · .Riô Novo do Sul 

PROCESSO N. 006062/2018 
TOMADA DE PREÇOS N. 

001/2019 
OBJETO: contratação de 
empresa de engenhar ia e 
arquitetura para reforma da 
Escola de Ensino Fundamental 
~Bodart Júnior". 
NOTIFICACÃO P E PESPACHO 
O Prefeito Municipal de Rio Novo 
do Sul; NOTIFICA as empresas : 
MAFRA CONSTRUTORA EIRELI 
ME - Adjudicatária, 
K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 
LTDA. ME- Interessada, 
Para tomarem ciência do despacho 
de f ls. 508- 508v, que aponta as 
considerações que fundamentam 
processamento de REVOGAÇÃO 
da licitação em destaque (art. 
38, IX, lei n. 8666/93), para se 
manifestarem, querendo, em con
traditório e ampla defesa (art. 49, 
§ 3.o, lei n. 8666/93), no prazo 
de os {cinco) dias úteis a contar 
desta publicação (art. 109, I, 
"c", cjc § 1.0, da lei n. 8666/93), 
excluso o dia de início e incluso o 
do vencimento (art. 110 da lei n. 
8666/93). 

Rio Novo do Sul, aos 
20/08/2020. Chefia de Gabinete. 

Protocolo 604604 
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São Mateus 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO MATEUS/ES 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 
004/ 2020 

CONTRATO NO 126/2019 
CITADO/CONTRATADO: REIS 
MAGOS CONSTRUTORA E IN
CORPORADORA LTDA ME (CNPJ 
02.761.353/0001-30) 
Conforme disposto no art. 87 da 
Lei no. 8.666/93, e considerando 
o disposto na Cláusula 12a do 
contrato 126/2019, tendo em v ista 
o não cumprimento do Cronograma 
de Execução e não finalização dos 
reparos solicitados para os serviços 
executados, o que acarreta falta 
grave cometida pela empresa 
REIS MAGOS CONSTRUTORA 
E I NCORPORADORA L TOA ME, 
fica a mesma citada e devidamente 
comunicada para apresentar defesa 
prévia no prazo máximo de até OS 
(cinco ) d ias úteis, conforme os 
bons princípios do contraditório e 
ampla defesa, contados a partir 
da publicação desta, tendo em 
vista a possibilidade de aplicação 
de multa e outras penalidades 
conforme descrito no contrato e na 
lei. Vista ao processo administrati
vo e a notificação na íntegra pode 
ser concedida in loco no Setor de 
Engenharia ou requerido por e-mall 
{ obras@saomateus. es. gov. br}. 
Informo que a publicação se fez 
necessária, tendo em vista o não 
comparecimento do representante 
para recebimento da notificação 
por escrito. 

São Mateus/ES, 20/08/2020. 
Thais Rios Martins Palmas 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 
Protocolo 604724 

Câmaras 

Afonso Cláudio 

T ERMO ADITIVO NO 002 DO 
CONTRATO N° 008/ 2018. 

Segundo Termo Aditiv o de 
prazo do contrato no 008/ 2018. 

Cont ratante: Cãmara Municipal 
de Afonso Cláudio/ES. 
Contrat ado: Ágape Assessoria e 
Consultoria Ltda. 
Objet o: Contratação de empresa 
especializada em tecnologia da 
informação, para reformular o 
portal da Câmara Municipal de 
Afonso Cláudio/ES, bem como, 
implementar um sistema de 
processo legislativo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO 
PRAZO: Fica prorrogado o prazo 
originalmente estabelecido, 
passando o mesmo a ter sua 
vigência do seguinte período 
23/08/ 2020 a 22/08/2021, 
conforme disposto na Cláusula 
Décima Primeira do Contrato n° 
008/ 20 18 e na forma do inciso 11 

3 
e IV, do art. 57, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA DA 
RATIFICAÇÃO: Quanto às 
demais cláusulas, permanecerão 
as mesmas sem nenhuma 
modificação. 

E por estarem assim j ustas e 
acordadas, assinam o presente 
termo aditivo em 02 (duas) vias de 
igual forma e teor, na presença das 
testemunhas que o subscrevem. 

Afonso Cláudio/ES, 22 de agosto 
de 2020. 

Nilton Luciano d e Oliveira 
Presidente 

Protocolo 604630 

Entidades Municipais 

Fundo Municipal de Saúde de 
Iúna 

RESUMO DE CONTRATO 
NO 171/2020. Partes: Mun . Iúna 
X LO Farmaceut ica Ltda. Objeto: 
contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos 
em caráter emergencial para 
tratamento farmacológico de 
pacientes com Infecção porcovtd-19. 
A vigência do contrato será a partir 
da publicação até 12 de setembro 
de 2020. Valor: R$57.600,00. ID: 
2020.037EOS00001.09.0009. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

VANESSA LEOCÁDIO ADAMI 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Prot ocolo 604795 

RESUMO DE CONTRATO 
N° 165/2020. Partes : Mun . Iúna 
X Salt Tecnologia Ltda. Objeto: 
contratação de empresa especia
lizada para prestação de serviços 
técnicos de manutenção e instalação 
do servidor(rede), cabeamento 
de redes e manutenção mensal 
nível 1 e 2. A vigência do contrato 
será de doze meses a partir da 
publicação. Valor: R$135.480,00. 
lO: 2020.037EOS00001.01.0008. 
WELITON VIRGILIO PEREI RA 

PREFEITO 
VANESSA LEOCÁDIO ADAMI 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 
Prot ocolo 604800 

Fundo Municipal de Saúde de 
Nova Venécia 

CONTRATO N° 020/2020-
Pregão Presencial n° 078/2019 

- Processo Originário n° 
8538/2019 - - Prefeitura 

de Conceição da Barra - ES 
-Processo n ° 5 37519/ 2020-

Adesão N° 121/20 20. 
Contratante : O MUNICÍPIO 
DE NOVA VENÉCIA-ES POR 
INTERMÉDIO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Contratada: RMV LOCAÇÕES 
LTDA ME. 
Objeto: a contratação de empresa 
especializada em locação de veículo 



Ongem 

Comrato 

Empresa 

CNPJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRA TOS 

ANEXO · CONTRATO N° 000165/2020- SEQU~NCIA W000002665 

Pregão Presencial N° 000030/2020 I Processo 1 ooo1 43/2020 

Contrato N° 000165/2020 

SAL T TECNOLOGIA L TOA 

CNPJ: 32.016.976/0001-49 

: 

AVENIDA AVENIDA FIRMINO TEXEIRA GRIFO, 428- CENTRO- BREJETUBA • ES • CEP: 29630000 
Endereço 

Secretana 00017 ·GABINETE DO PREFEITO 

Local 00432- GABINETE DO PREFEITO 

Item Lote Especificação 
·:• 

Marca UN Quant Umtáno 

I SERVI CO DE ::>Ut>UH I t: Dt: NIVt:L 1 
001 001 descnçao: M~S 12,00 6 900.000 

- .nformações pormenonzada no termo de referêncoa. 

SERVICO DE SUPORTE DE NIVEL 2 
002 002 descrição: M~S 12,00 4 390,000 

• Informações pormenorizada no termo de referêncta. 
GABINETE DO PREFEITO: 

GABINETE DO PREFEITO: 

SAL T TECNOLOGIA L TOA' 

Ru:~ Des Epaminondas do Amaral, 58- Centro -lúna · ES. Cx Postal 07, · Cep 29.390.000 · CNPJ 27.167.39410001-23 
Telefax· (28) 35<5- s1-:0 

Valor Total 

82800 0<. 

52 680.0(,; 

135.480,00 

135.480,00 

135.480,00 


