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CONTRATO N° 21 0/2020 

PROCESSO N° 1425/2020 

DISPENSA DE LI ClT AÇÃO 040/2020 

I 

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica de 

direito público. devidamente inscrito 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. Prefeito Municipal, brasileiro, casado. servidor público. portador do 

CPF n.0 998.381.257-68 e RG n.0 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, n° 185. Barra da 

Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças. neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e 

de outro lado empresa LIMPÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n.0 

23.395.242/0001-27, com sede na Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, n° 149, 2° andar, Box 25. 

Santa Terezinha 11 , Alfredo Chaves/ES, cep: 29.240-000, telefone: (27)99511-4957 / (27)99777-5737, 

endereço eletrônico: limpo@limposervicos.com, neste ato representada por BRENO BOTTI CORREA, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n.0 122.079.107-50 e RG n.0 3480049 SPTC/ES, 

residente na Rua Henrique Coutinho, n° 200, Ed. Itália, Apt0 503, centro, Guarapari/ES, cep: 29.200-

190, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), resolvem assinar o presente Contrato que se 

regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 

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

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM GRUA, INCLUINDO SERVIÇOS DE 

MOTORISTA, OPERADOR DE GRUA E MOTOSERRA PARA RETIRADA DE ÁRVORES EM 

LOCAIS DE RISCO , conforme Termo de Referência. 

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

2.1. O valor global do presente Contrato é de R$12.096.00 (doze mil e noventa e seis reais). 

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(eis), sem emendas ou rasuras e ter 

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

2.2.1. Como condição para realização do pagamento a contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal 

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

Justiça do Trabalho. 

2.2.2. Apresentar ainda, declaração informando que todos possuem CTPS devidamente assinada, 

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

dos encargos, como GFIP e/ou SEFIP. 

11-J:t lr.7. 
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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 titulo 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 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. 

2.6. 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 ocorrências 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. sem o 

que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr. Riccardo 

Muzi Gomes, matricula n° 307692 e Rodolfo Guilherme Pimentel, matricula n° 308800, fiscalizando pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Segurança Pública. nomeados por Portaria subscrita pelo 

Gabinete do Prefeito. 

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora devendo 

prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município 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 

150001.1854200112.120.33903900000 - Ficha 394, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador 

de Despesa. 

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

CONTRATO: 

5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 
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5.2. O contrato vigerá por doze meses contados a partir do dia da publicação resumida de seu 

instrumento na imprensa oficial do Estado. 

06) CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital 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 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 do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusu la 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 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 participação 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; 

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 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. 

ilua Oesembarcador pam•nondas Amaral, n9 58, Centro, luna/ES, CEP 29 390·000 Pág•ca 3 d~ 25 
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6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, 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 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, 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 financeira 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 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 àqueles trazidos pela Licitação que 

procedeu ao contrato; 

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

qualificação necessária ao exercício 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, 

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 quaisquer 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. 

r---------~--~----------~r-~~~~~~~~~p~~~~;~~~r~••r • 
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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 os serviços na data acordada, constantes da autorização de 

fornecimento. emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento; 

8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações 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 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 acréscimos ou diminuição 

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 dos serviços 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 

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

correspondente execução dos serviços; 

9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 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 

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

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais 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 equilíbrio econômico financeiro inicial. 

1 O) 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. 
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1 0.3. O presente Contrato será publicado, em resumo. na Imprensa Oficial. dando-se cumprimento ao 

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

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

e Lei n. o 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 dirimir 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) vias de igual 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, 03 de dezembro de 2020. 

PREFEITURA MU 

A<«nado de fo:ma diqot.ll por liMPO CO,..STR\JCOES 
[ SERV1COS EJREU 23395242000127 

'Oados 2020 12 08 14 51 11.0300 o 
LIMPÔ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Breno Botti Correa I ou procurador legalmente habilitado 
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PROJETO BÁSICO 

I 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para Locação de veículo com grua incluindo serviços de 

motorista, operador de grua e motosserra para retirada de árvores em locais de 

risco. visando atender as demandas da Secretaria de Meio Ambiente e Segurança 

Pública da Prefeitura Municipal de lúna/ES integrante deste mecanismo de 

compras. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de empresa para locação de veículo com grua incluindo serviços de 

motorista, operador de grua e motosserra para retirada de árvores em locais de 

risco. visa atender a Secretaria de Meio Ambiente e Segurança Pública em 

atividades de eventual corte e retirada de árvores em áreas de situação de risco, 

causada pelas fortes chuvas que recentemente atingiram o município de lúna. 

2.2. Com a presente contratação o município pretende realizar ações no sentido de 

minimizar os riscos e assegurar a integridade dos moradores dos locais afetados. 

2.3. Tal contratação se faz necessária, em face do município não dispor de veículo e 

pessoal adequado para a realização dos serviços necessários. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação de pessoa jurídica para locação de veículo com grua incluindo 

serviços de motorista. operador de grua e motosserra para retirada de árvores em 

locais de risco, observará as normas e procedimentos administrativos: 

• Lei Federal n.0 8.666, de 21 de junho de 1993; 

• Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002; 

• Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 

• Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014; 

• Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

• Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

• Decreto Federal n° 9.412 de 18 de junho de 2018; 

• Lei Municipal n° 2 .123, de 28 de fevereiro de 2008; 
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• Decreto Municipal n° 449, de 11 de maio de 2010; 

• Decreto Municipal n° 009, de 22 de fevereiro de 2017; 

3.2. Bem como, demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas no 

Edital e respectivos anexos, que o integram. 

4. MODALIDADE 

4.1. A aquisição que constitui o objeto deste Projeto Básico enquadra-se no conceito de 

serviço comum, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o 

conjunto da solução escolhida e o serviço é prestado comercialmente por mais de 

uma empresa no mercado; 

4.2. A modalidade se enquadra em Dispensa de Licitação, conforme preceitua a Lei 

8.666/93, com vistas a obter a melhor proposta para a Prefeitura Municipal de 

lúna/ES. 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

11 - para outros serviços e compras de valor até 1 O% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 

inciso 11 do artigo anterior e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 

a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 

alienação de maior vulto que possa ser realizada de 

uma só vez; (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 

1998). 

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO 

5.1. SERÁ ADOTADO CONTRATO 

5.1.1. Por se tratar de Dispensa de Licitação, a contratação se dará na forma 

de Contrato de acordo com o caput do art. 62 da Lei Federal 8.666/93, 

vez que, a demanda é certa e essa Secretaria tem a previsão de utilizar 

no decorrer do ano em exercício. 

- - - -.,.... ...... - ... -~=1=111!':!~:1::=!1 J!:J 
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6. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 

I 

6.1. O veículo deve ser apresentado de forma a atender as necessidades da Secretaria em 

comento. 

6.2. O veículo deverá ser substi tuído pela CONTRATADA quando não estiver cumprindo na 

íntegra o contrato firmado entre as partes, devendo a substituição ser realizada de imediato 

quando necessário. 

6.3. A empresa CONTRATADA deverá atender todas as exigências do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), no que tange à documentação exigida para o veículo que será utilizado, 

responsabilizando a empresa por toda e qualquer multa ou advertência, sem prejuízos a esta 

administração pública nas situações em que não tenha dado causa. 

6.4. A CONTRATADA deverá apresentar o veículo em perfeito estado de condições e uso, com 

bom funcionamento, atendendo em todas as condições descritas no presente Projeto Básico, 

com as documentações em dia e atualizada, estando o veículo devidamente segurado. 

6.5. No caso de indisponibilidade do veículo por problemas mecânicos ou qualquer outra 

eventualidade que impeça seu uso, a CONTRATADA deverá providenciar sua imediata 

substituição por outro veículo de mesmas características ou superior à contratada, a partir de 

comunicação prévia encaminhada a Secretaria em comento, bem como o Chefe do Executivo, 

ressalvando para tanto que mesmo nos casos de datas para revisão periódica fica acordado 

que em hipótese alguma o veículo será substituído sem prévia autorização dos agentes 

fiscalizadores ou o gerenciador do contrato, devendo ser formalmente comunicado. 

6.6. O operador para uso da Motosserra para corte das árvores, deverá ser habilitado para tal, 

obedecendo todas as normas técnicas referentes ao uso deste equipamento. 

6.7. A CONTRATADA deverá realizar o corte das árvores com segurança, tomando as devidas 

precauções, principalmente com relação ao direcionamento de queda das mesmas, uma vez 

que muitas estão próximas a edificações e linhas de energia, de modo que toda a operação 

ocorra de forma a evitar eventuais acidentes. 

6.8. Os operadores de Motosserra deverão estar utilizando todo o equipamento de segurança, 

fazendo uso de EPI's, especificados para utilização conforme Norma Técnica NR-12. 

fi':J • 
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6.9. O operador da grua deverá possuir treinamento e autorização para o manuseio do referido 

equipamento, observando sempre as Normas Técnicas aplicadas a esta atividade. 

6.1 O. As despesas referentes à substituição de veículo, inclusive com combustível e ou 

guincho utilizado para levar o veículo substituto ao local da substituição, correrão sempre por 

conta da CONTRATA DA. 

6.11. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelas despesas decorrentes de emplacamento 

do veículo, manutenção corretiva e ou preventiva, bem como as de socorro mecânico, 

guinchos, transporte das pessoas ocupantes do veículo ao tempo da necessidade de 

substituição, seguro, pneus, troca de óleo e qualquer peça, mão de obra mecânica, de modo 

que não recaia à administração municipal estas despesas. 

6.12. A vigência do contrato será de doze meses a partir da publicação. 

6.13. Os preços ofertados vincularão os respectivos proponentes enquanto viger o contrato. 

6.14. Nos preços ofertados, deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, 

dentre eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, dentre outros, e que os preços 

propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços, não podendo a qualquer 

tempo posteriormente reivindicar nenhum tipo de pagamento extra ou reembolso. 

6.15. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com número de 

inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no sistema eletrônico e constante da nota de 

empenho e/ou autorização de fornecimento, não se admitindo notas fiscais emitidas com 

outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

6.16. Todo veículo deverá observar e obedecer às Normas do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) para sua circulação em vias públicas e ou rodovias, estaduais e ou federais, e dos 

órgãos reguladores de trânsito, notadamente às que dispões sobre a regulamentação quanto 

à locação de veículos pesados. 

6.17. As despesas de manutenção preventiva, corretiva e revisões do veículo conforme 

recomendação técnica do fabricante, manutenção em geral, lanternagem, funilaria. 

alinhamento, balanceamento, cambagem, retífica, substituição de peças desgastadas ou 

• 
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deterioradas, sejam por desgaste ou tempo de uso, para manter o veículo em bom estado de 

conservação e principalmente circular com segurança, cumprindo-se os prazos e 

especificações orientados pelo fabricante no tocante a manutenção, entre outros correrão por 

conta da CONTRATADA. 

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7 .1 . As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações 

Orçamentárias fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme 

preceitua o disposto no Art. 7° e 14° da Lei Federal n° 8.666/93; 

8. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO- ORÇAMENTO ESTIMADO 

8.1. Caberá ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de lúna/ES, proceder com as 

Pesquisas de Preços junto ao mercado para definir o Orçamento Estimado para a 

pretensa contratação, utilizando a Instrução Normativa SCL W 010/2019; 

8.2. As pesquisas de preços poderão quando necessário ser realizado por Servidores 

da Secretaria solicitante, desde que, seguidos os parâmetros da Instrução 

Normativa SCL N° 01 0/2019; 

8.3. A técnica a ser adotada para elaboração do Orçamento Estimado deverá seguir 

estritamente a Instrução Normativa SCL N° 010/2019, com base nos valores 

extraídos dos orçamentos obtidos na fase interna do processo. 

9. TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

9.1. O Tratamento as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se darão conforme 

preceitua o disposto no Art. 48 da Lei Complementar n.0 123/2006 (alterado pela LC 

n.0 147/2014 e Decreto Municipal n° 009/20, demais normas de direito público 

aplicáveis e pelas regras previstas no Edital e respectivos anexos. que o integram. 

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO I PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

(PRAZO DE ENTREGA OU DE EXECUÇÃO, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ACEITE) 

....------........ ....,...- -------~--:-'T'~-'!"Yl!~~=:=r=.!llf::!ll IUliJ W 
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1 0.1. Efetuar a prestação dos serviços no prazo e local indicados pela Prefeitura 

Municipal de lúnaJES, em estrita observãncia das especificações propostas, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações 

do tipo e procedência; 

10.2. A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrõnica), bem como prova de 

regularidade com a Fazenda Federai/INSS. Estadual e Municipal, FGTS e Justiça 

do Trabalho, que deverá ser entregue no ato da prestação do serviço ao servidor 

responsável; 

10.3. A prestação do serviço será realizada acompanhando às necessidades da 

Secretaria solicitante; 

10.4. A contratada deverá prestar os serviços em um prazo não superior a 05 (cinco) dias 

corridos após o recebimento da Ordem de Serviços que será emitida pelo Setor de 

Compras da Prefeitura Municipal de lúnaJES, e encaminhado a empresa via e-mail; 

1 0.5. A prestação dos serviços será acompanhada por Fiscais de Contratos devidamente 

indicados pela Secretaria solicitante e nomeados pelo Gabinete do Prefeito, através 

de Portaria; 

10.6. A inspeção e fiscalização pela Prefeitura não isentam, tão pouco diminui a 

responsabilidade da empresa vencedora quanto a qualidade na prestação do 

serviço; 

1 O. 7. Locais para a prestação dos serviços: 

10.7.1. Trata-se de requerimento de corte de árvores de espécies 

desconhecidas, localizadas em diversas regiões do município: 02 

(duas) árvores na Rua Epaminondas do Amaral, n° 58, UTM 

E:235490 N: 7747984, 02 (duas) árvores na Rua Elisa Ramos da 

Fonseca, UTM E: 235834 N: 7748396, 02 (duas) árvores na Rua 

Astrogildo Silveira, UTM E: 235766 N: 7747364, 01 (uma) árvore na 

Rua Raul Caetano da Silva, UTM E: 235817 N: 7747511 , e 14 

(quatorze) árvores na Rua Galaor Rios, (Canteiro Central todo), ou 

conforme orientação da secretaria solicitante. 

Ra~ OeseCT~bargador Epaminondas Amaral, nQ 58, Cent ro, luna/ES, CEP 29 :!90-000 
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11. GESTÃO DO CONTRATO 

11.1. A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade do 

Sr. João Paulo Bretz Rodrigues, Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Segurança Pública. 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor 

previamente designado 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; 

12.2. Os agentes fiscal izadores da Prefeitura Municipal de lúna/ES. serão nomeados 

através de Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito; 

12.3. Cabe ao fornecedor permitir e faci litar a fiscalização e a inspeção dos serviços. 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados; 

12.4. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos, por escrito e no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que solicitado pelo fiscal de contrato e/ou 

Gabinete do Prefeito, formalmente. 

12.5. A fiscalização referente à qualidade e atendimento quanto a correta prestação do 

serviço, ficará sob responsabilidade do órgão Gerenciador do CONTRATANTE, 

que deverá recusar o veículo, pessoal e equipamentos que não atenderem as 

normas técnicas estabelecidas. 

12.6. A fiscalização, por parte dos servidores públicos designados, deverá conter provas 

físicas que facilitem uma possível análise posterior, o veículo e pessoal deverão 

realizar serviço exclusivo para a CONTRATANTE (prefeitura), não podendo a 

CONTRATADA utilizá-los para outros fins. 

12.7. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem 

reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade; 
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12.8. Receber e atestar as notas fiscais/faturas dos serviços prestados 

12.9. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato serão os 

servidores Ricardo Muzi Gomes, matrícula n° 307692 e Rodolfo Guilherme 

Pimentel, matrícula n° 308800. titular e suplente respectivamente, pertencentes a 

Secretaria de Meio Ambiente e Segurança Pública. 

13. TERMO DE CONTRATO 

13.1 . O objeto irá demandar apenas da formalização de instrumento contratual; 

14. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

14.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNAIES: 

14.1.1. 

14.1.2. 

14.1.3. 

14.1.4. 

14.1.5. 

14.1.6. 

14.1.7. 

Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações 

indispensáveis à execução do objeto contratado; 

Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo. para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na execução do objeto; 

Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Contrato; 

Permitir ao pessoal técnico da CONTRATA DA. devidamente 

identificado, livre acesso aos locais destinados à execução do objeto 

contratual; 

Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas 

obrigações contratuais que constituam pré-requisitos para que a 

mesma cumpra suas próprias obrigações: 

Designar servidor para acompanhar a execução no Contrato; 

Gerenciar no Contrato até o seu vencimento, acompanhando o 

cumprimento de todas suas cláusulas na íntegra. 

----~--~------------------~· • 
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14.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

14.2.1 . 

14.2.2. 

14.2.3. 

14.2.4. 

14.2.5. 

14.2.6. 

14.2.7. 

14.2.7.1. 

14.2.8. 

Executar o objeto contratual, nos prazos estipulados e de acordo com 

as especificações e condições previstas no Contrato; 

Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em 

desacordo com estabelecido no Contrato; 

Realizar as atividades necessárias à execução do objeto do Contrato; 

Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do 

objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações; 

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 

Gestão/Fiscalização durante a vigência deste Contrato e, no caso de 

reclamações, responder a elas no prazo determinado; 

Indicar ao Gestor contratual, no ato da assinatura do contrato e sempre 

que ocorrer alteração, um preposto para representá-la perante a 

Prefeitura Municipal de lúna/ES, informando endereço, telefone e e

mail. para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 

Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de lúna/ES por todo e 

qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da execução do 

presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou 

prepostos; 

Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial. tem a 

Prefeitura Municipal de lúna/ES direito de retenção sobre o pagamento 

devido à CONTRATADA; 

Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes 

das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos 

na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários. bem como por taxas, impostos. 

H a 
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14.2.9. 

14.2.10. 

14.2.11. 

14.2.12. 

14.2.13. 

14.2.14. 

14.2.15. 

frete, embalagens e outras obrigações que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução do objeto ora contratado; 

Manter. durante a vigência deste Contrato. de acordo com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas; 

Cumprir o disposto no art. 27, inciso V. da Lei Federal n.0 8.666/93 

Prestar os serviços na forma prevista do Contrato; 

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

Setor responsável pelo recebimento e fiscalização; 

Comprometer-se a prestar os serviços na data acordada, constantes 

da Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da 

Prefeitura Municipal de lúna/ES. 

Os veiculas deverão estar acobertados por Apólice Civil de Seguro 

para cobertura de passageiros e terceiros, bem como contra acidentes, 

como forma de garantir a segurança do motorista, operadores e 

terceiros. 

Os veículos, objeto do contrato, deverão estar com os equipamentos 

obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente (extintor de 

incêndio, estepe, chave de roda, triângulo, macaco entre outros), bem 

como todas as exigências condicionadas pelo atual Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), devendo ainda ser observados os casos de 

surgimento de novas normas. 

15. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAM ENTO 

15.1. DO PAGAMENTO 
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15.1.1. 

15.1.2. 

15.1.3. 

15.1.4. 

15.1.5. 

15.1.6. 

15.1.7. 

15.1.8. 

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de lúna. a 

nota fiscal, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado 

e seus elementos característicos, como identificação do serviço. 

especificação, quantidade e preços unitário e total; 

O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, 

após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste dos 

fiscais de contratos da Prefeitura Municipal de lúna/ES; 

A Prefeitura Municipal de lúna/ES, identificando qualquer divergência 

na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida 

regularização; 

A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de 

lúna/ES, em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços ou deixe de prestar 

o atendimento necessário; 

A prefeitura Municipal de lúna/ES se reserva o direito de descontar do 

pagamento os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os 

relacionados a multas. danos e prejuízos contra terceiros; 

Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação 

qualquer obrigação da CONTRATADA; 

Somente será pago o objeto contratual efetivamente prestado e de 

acordo com as especificações que integram o Contrato; 

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o 

recebimento da nota fiscal. 

16. SANSÕES E PENALIDADES 

16.1. Ao arrematante que ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não 

mantiveram a proposta. falharem na execução do Contrato, comportarem - se de 

modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, 
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serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções. sem preju ízo da reparação 

dos danos causados à Administração Pública Municipal: 

16.1.1. 

16.1.2. 

16.1.3. 

Advertência; 

Multa: 

16.1 .2.1. 

16.1.2.2. 

16.1.2.3. 

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%; 

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; 

De até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto 

prazo de entrega; 

M = 0,01 X C X 0 

Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor da ata/contrato 

O = Número de dias de atraso 

Suspensão temporária de participação 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: 

16.1 .3.1. Não celebrar o Contrato no prazo de sete dias corridos, 

contados do recebimento da convocação; 

...,..===r;=-·~~=· ti'.lf • 
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16.1.4. 

16.1.5. 

16.1.3.2. 

16.1.3.3. 

16.1 .3.4. 

16.1.3.5. 

16.1.3.6. 

16.1 .3.7. 

16.1.3.8. 

16.1.3.9. 

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa. 

exigida para o certame; 

Ensejar o retardamento da execução de seu objeto: 

Não mantiver a proposta: 

Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

Comportar-se de modo inidôneo: 

Cometer fraude fiscal: 

Por prazo indeterminado, quando a empresa receber 

qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento: 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, em caso de faltas graves 

apuradas por intermédio de processo administrativo. 

Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração 

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem 

como os antecedentes da contratada, graduando-as e podendo deixar 

de aplicá-las, se admitidas as justificativas da empresa contratada, nos 

termos do que dispõe o art. 87, caput. da Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993; 

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, 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; 
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16.1 .6. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

17. VIGÊNCIA 

17.1. CONTRATO 

17.1.1. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Serviço deverá ser executado durante 12 meses contados a 

partir da publicação. 

18.1. Fica a Prefeitura Municipal de lúna/ES isento de qualquer ação civil, criminal, 

trabalhista, ou qualquer outra relativa ao Contrato, ficando o Contratado responsável 

por tudo o que vier a ocorrer durante o período do Contrato; 

18.2. O Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento 

ao disposto no artigo 61 , parágrafo único da Lei n.0 8.666/93, correndo a despesa 

por conta da Prefeitura Municipal de lúna/ES; 

18.3. Aplica-se à execução do termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n° 

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

18.4. A contratada terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para assinatura e 

devolução do Contrato, contados da data de recebimento deste por e-mail ou 

qualquer outro meio; 

18.5. Os preços registrados vincularão os respectivos proponentes enquanto viger o 

Contrato; 

18.6. Os preços ofertados pelas contratadas deverão estar inclusos todos os custos 

inerentes à contratação, dentre eles os encargos sociais. impostos, taxas. seguros 

entre outros, e que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos 

os serviços, não podendo posteriormente reivindicar nenhum tipo de pagamento 

extra. 
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19. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO 

19.1 . Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações 

contidas no Edital e seus anexos, apresentarem o menor preço por item. 

20. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

20.1 . São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes Anexos: 

20.1.1. 

20.1.2. 

Anexo I - MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO; 

Anexo 11- MODELO DE NOTIFICAÇÃO. 

KÉDINA CANTiLIO PEREIRA TIMOTEO 

ASSESSORA PARA ACOMPANHAMENTO DE 

PROCEDIMENTOS DE COMPRA, 

LI ClT AÇÕES E CONTRA TOS 

JOÃO PAULO BRETZ RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

E SEGURANÇA PÚBLICA 

JONILDO DE CASTRO MUZI 

SECRETÁRIO INTERINO DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO 

Dedoro que estou ciente dos 
normas estabelecidos neste Termo 
de Referência. o qual concordo e 

homologo. 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE IÚNA SECRETARIA DE GESTAO E PWIEIAMEHTO 

PROJETO BÁSICO 

ANEXO I 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE iúNA 
2017-2020 

MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Empresa: [razão social] 

Processo n•: xxxx/xxxx 

Licitação n•: Pregão Presencial n• [n]/x.xxx 

ATA de Reg1stro de Preço n•· [n]lxxxx 

Vtgência da ATA. [data Inicial) a [data final] 
__, 

Nós, [nome fiscal1], [nome fiscal2] e [nome fiscal 3) 

fiscais da Ata de Registro de Preços informada acima, declaramos que o(s) objeto(s) foram recebtdos e homologados pelos 

fiscais em conjunto com o gestor do contrato, informamos ainda que todos os requisitos do edital referente a está contratação 

foram cumpndos e que a aceitação do objeto está ratificada. 

Local de Entrega: 

[citar os locais onde os produtos foram entregues] 

Os seguintes produtos foram entregues e homologados: 

I''"" I DESCRIÇÃO 

N" da(s) Nota(s) Fiscal(is): 

[n] (RS [valor]). 

Outras informações que comprovem a entrega ou prestação dos serviços: 

[opcional] 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras. 

lúna/ES, [dia] de [mês) de [ano]. 

[nome fiscat1) 

Matricula n•: (n] 

Fiscal do Contrato 

[nome fiscal 2] 

Matricula n•: (n] 

Fiscal do Contrato 

[nome fiscal 3) 

Matricula n•: (n] 

Fiscal do Contrato 

n Trata-se de um modelo de referência, podendo ser aperfeiçoado durante a execução contratual. 

I QUANTIDADE 

[gestor do contrato) 

Matricula n•: [n] 

Secretário de T.I.C. 

!lua Desembargador Epam•nondas Amaral, n1158, Centro, luna/ES, CEP. 2.9 390·000 
CNPJ '~2 27 Hi7.394/CO<ll 23 I Tel: (28)3545 4750 I Ramal. 24011 emai~ contratos@iuna es.gov.br 
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PROJETO BÁSICO 

ANEXO 11 

MODELO NOTIFICAÇÃO 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL 
DE I UNA 
2017-2020 

Empresa: 

Responsável: 

Processo n•: 

Licitação n•: 

ATA de Registro de Preço n•: 

Vigência da ATA: 

Sr. Responsável pela empre 

SECRETARIA OE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
fJORIOE lll 

I 

NOTIFICAÇÃO 

[razão socia~ 

[nome do responsável pela empresa] 

001142/2015 

Pregão Presencial n• [nV201 5 

~~"VI~\ (n]/2015 

(data inicial] a [data final] ! RECEBIDO EM 

_/_/_ 

sa otada, 

-
Relato a Vossa Senhoria que por ocasião do acompanhamento da ata de reg1stro de preços referida ac1ma 

esta administração se deparou com as seguintes Situações: 

1. [descrição de suposta Irregularidade) ; 

2. [Idem]: 

Ante a possibilidade de tais eventos. se confirmados, terem o condão de, em tese. configurar infrações 

contratuais e, consequenlemente, levarem á aplicação de penalidades, confere-se ao Senhor o prazo de 5 (cinco) dias ute1s 

contado do recebimento deste. para o exercício de seu dire1to de manifestação e defesa. o que deve ser fe1to por escrito e 

protocolado na Sede da Prefeitura. 

Também confiro a Vossa Senhoria a oportunidade de se pronunciar acerca do intuito administrativo de 

rescindir a ata de registro de preços. em vista das frequentes dificuldades em sua execução. 

Os autos do processo em que formalizada a contratação estão à disposição de Vossa Senhoria para extração 

de cópias e exame. 

Atenciosamente, 

luna/ES. [dia] de [mês] de [ano] 

[nome do secretário) 

Secretário Municipal de-----------------

Rua Desembaogador Ep minondas Amaral, n!!,SS, Cl!ntro.luna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ n~ 27...167.394/000123 J Tel (28) 3545 4750 I RAmal· 24011 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPiRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS 

ANEXO - CONTRATO N° 000210/2020 - SEQUÊNCIA W000002753 

Origem Dispensa N° 000040/2020 I Processo 1 oo142512o2o 

Contrato Contrato N° 00021012020 

Empresa LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 

CNPJ CNPJ: 23.395.242/0001-27 

Endereço 
RUA EXPEDICIONARIO OSWLDO SAUDINO, 149 - SANTA T EREZINHA 11- ALFREDO CHAVES- ES - CEP: 

Secretaria 

Local 

Item Lote 

001 

002 

003 

004 

29240000 

00027 ·SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA 

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA 

Especificação 
I I Marca UN Quant 

CAMINHAO CARROCERIA (CODIGO DER-ES 3006) 
H 56.00 

caminhão carroceria 1518/48 pbt=19,0t {truck 15.01) 

MOTORISTA {CODIGO DER-ES 20097) 
H 56,00 

OPERADOR DE MAQUINA- GRUA (CODIGO DER-ES 201 03) 
H 56,00 

OPERADOR DE MAQUINA- MOTOSSERRA (CODIGO 
DER-ES 20103) H 56,00 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PUBLICA: 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PUBLICA: 

LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI: 

Assinado de forma digital por 
LIMPO CONSTRUCOES E 

>ERVICOS EIRELI:23395242000127 
Dados: 2020.12.08 14:54:20 

'-03'00 

Rua Des Epaminondas do Amaral. 58- Centro- lúna- ES, Cx Postal 07.- Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23 
Telefax: (28) 3545- 3140 

Unitario Valor Total 

153 100 8 573 60 

21 120 1.182,72 

20,890 1 169,84 

20,890 ' 169,84 

12.096,00 

12.096,00 

12.096,00 

~;. 
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RESUMO DE COIIITRATO 
NO 210/2020. Partes: Mun. lúna X Umpô 
Construções e SeM;os Eireli. Objeto: 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de loalção de veio.Jios com grua, 
induincb seviços de rnctorisl:a, operador 
de grll<l e motosserra para retirada de 
á/vares em locais de roSa). A \IYJênàa 
do contrato será de doze meses a partir 
da public:ac;ão, Vak:lr: R$12.096,00. ID: 
2020.037E070000 1.09 .0021. 

WELITON VIRGIUO PEREIRA 
PREFEITO 

Protxx:olo 631566 

RESUMO DE ADITIVO 
N" 02 - Cootrato no 88/2018. Partes: 
Mun. Júna X A O Figueiredo ME. Objeto: 
Contratação de empresa espeàaliZada em 
atividade física para exeOJção de olidna de 
hidroginástica. A vigência do contrato ira 
do dia 17/12/2018 a 17/12/2021. Valor 
adkivado: R$108.464,64. 

WELITON VIRGIUO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 631495 

DECRETO NO 7.284/2020 
Pancas- ES, de 07 de Dezembro de 2020. 

"EXONERA A PEDIDO, PROFESSOR 
MAP-A ENSINO RJNOAMENTAL 
DESTE PODER EXEWTlVO 
MUNIOPAL" 

SIDIQ.EI GIL.ES DE ANDRADE, Prefeito 
Mll'lidpal de Pancas - Estado do Esp:rito 
Santo, no uso de suas atlibuiçiies legais, 
CONSIDERANDO que o Estab.Jto do5 
SeM:Iores Púbicos do Município de Pancas 
- Lei Munidpal no 827/2004 - dispÕe na 
alínea 'b' do Artigo 63 que: "A exonetação 
do servidor públía> dar-se-á: b) a proido. "; 
CONSIDERANDO o pedido da 
exoneração do seu cargo públk:o em 
Professor MAP-A Ensíno Fundamental, 
protocolado pelo servidor Bson Augusto do 
Nasd.rnento, scb o no 3.563/2020/2020; 
DECRETA: Art. 1 o. Fica exonerada, 
a peãldo, do cargo Efetivo de Professor 
MAP-A Ensino Fundamental, o Servidor 
El.SON AUGUSTO DO NASaMENTO, 
mo-tricu!a no 035530-03. 
Art. 20 Este c1ecretn ent!â em vigor na data 
de sua publicação. 

SIDIQ.EI GIL.ES DE ANDRADE 
Prefeito Municipal de Pancas 

WALAQUES PEREIRA CORREA 
Olefe de Gabinete 

Protocolo 631545 

DECRETO NO 7.'ZS(J/2020 
Pancas - ES, de 26 de Novembro de 2020. 

"EXONERA A PEDIDO, MOTORISTA 
DESTE PODER EXECUTIVO 
MUNIOPAL" 

SIOia.EI GII:ES DE ANDRADE,. Prefeito 
Munidpal de Pancas - Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atrouiçiies legais, 
CONSIDERANDO que o Estatuto do5 
Servidores Púbicos do Município de Pancas 
- Lei Munidpal n° 827/2004 - dispÕe na 

ATOS MUNICIPAl 

Vitória (ES). quarta-feira. 09 de Dezembro de 2020. 

a~nea 'b' do Artigo 63 que: "A exoner<JÇâo 
doservidorpúb/iro dar-se-á: b) a pedido.·; 
CONSIDERANDO o peãido da 
exoneração do seu cargo públiro de 
Motolista, protocolado pelo servidor 
Francislei de Andrade Souza, scb o no 
3479/2020; 
DECRETA: Art. 1o. Fica exonerada, a 
pedido, do cargo Motorista, o Servidor 
FRANa5l..EI DE ANDRADE SOlJZA. 
matríaJia no 751367-01. 
Art. 2° Este c1ecretn en1!â em vigor na data 
de sua publicação. 

SIDia.EI GII:ES DE ANDRADE 
Prefeito Municipal de Pancas 

WALAQUES PEREIRA CORREA 
Olefe de Gabinete 

Protocolo 631547 

DECRETO NO 7.255/2020 
Pancas • ES, de 02 de Setembro de 2020. 

"EXONERA A PEDIDO, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE OESTE 
PODER EXECUTlVO MUNI OPAL" 

SIDICLEI GIL.ES DE ANDRADE, 
Prefeito Munidpal de Pancas - Estado do 
Espínto Santo, no uso de suas atribuições 
legais, 
CONSIDERANDO o pedido da servidora 
Terezinha Vieira Da Silva, em virtude da 
concessão pejo INSS de benefido de apo
sentadona no 196.839.521-8, protocolo 
no 2763/2020; 
DECRETA: Art. to. Fica exonerada, 
a pedido, do cargo Público de Agente 
Comunltáno de Saude, a Se<vidora 
TEREZINHA VIEIRA DA SILVA. 
Art. 2° Este decreto entJõ em vigor na 
data de sua publicação. 

SIDia.EI GIL.ES DE ANDRADE 
Prefeito Municipal de Pancas 

WAlAQUES PEREIRA CORREA 
01efe de Gabinete 

Protocolo 631553 

' . -

.' Santa Teresa 

RESUMO DO CONTRATO DE 
FORNEaMENTO N° 129/2020 

CONTRATANTE: Município de Santa 
Teresa/ES. 
CONTRATADO: Empresa Filipe Augusto 
Drumond Soares- ME. 
OBJETO: Fomedmento de pneus novos 
para atender a demanda da Secretana 
Munidpal de Educação. 
VALOR GLOBAL: R$ 116.006,00 (cento 
e dezesseis mil e seis reais). 
DOTAÇÃO: 009018.1212200012.092.3 
3903000000 - Fonte: 1111. 
PROCESSO: 12191/2020. 
PRAZO: O Contrato terá a sua vigênda 
restrita ao fornecimento dos produtos 
previstos no Termo de Referênda 
(Anexo VIII), podendo ser alterado 
dentro dos limites autorizados nas 
Leis Federais n° 8.666/1993 e suas 
alterações, até 31 de dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado à critério 
da Administração. 
Santa Teresa, 04 de dezembro de 2020. 
GILSON AI\ITONIO DE SALES AMARO 

PREFEITO MUNIOPAL 

Protocolo 631385 

RESUMO DO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO NO 130/2020 

CONTRATANTE: Muniópio de Santa 
Teresa,/ES. 
CONTRATADO: Empresa Fortline Indústria 
e Comércio de Móveis Ltda. 
OBJETO: Fomedmento de mobiliário 
corporativo a serem utiizados nos setores 
administTatillo e pedagógico pertEncEntes a 
Secretaria Municipal de Educação. 
VPJ...OR GLOBAL: R$ 91.561,00 (noventa e 
um mil, quinhentos e sessenta e um reais). 
DOTAÇÃO: 009018.1212200012.092.449 
05200000 • Fonte: 1111. 
PROCESSO: 12592/2020. 
PRAZO: O Cont!âto terá a sua vigência 
res1Jitll ao fomedmcnto do5 produtos 
p-evistos no Tenno de Referência (Anexo 
VIII), podendo ser alterado dentro do5 
fimites alA'Orizados nas leis Federais no 
8.666/1993 e suas alteraçiies, até 31 
de dezembro de 2020, podendo ser 
pronrogado à critério da Admiristração. 
Santa Teresa, 04 de dezembro de 2020. 

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO 
PREFEl10 MUNIOPPJ... 

Protocolo 631386 

São Mateus 

EXTRATO DE CONTRATO 
OONTRATANTE: RJNDO MUN. DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COIIITRATO N°. 060/2020 
CONTRATADO: ANA LUOA DIAS - ME 
(0\lPJ no 20.017.650/0001-08). 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
C0.'1UN!CAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS. 
VIGÊNOA: 12 (doze) meses. 
VPJ...OR TOTAL: R$ 40.140,00 
PROCESSO: 019.389!2020 
DATA DA PSS.: 08/12/2020 REOJRSOS: 
0080008010.082440004.2.038 
FISCAJ.S: Gustavo Henrique de 
Vasconcelos Nobre {titular) e Teima 
Souza Silva (suplente) 
MODAUOADE: Preção Elelrônico N" 
004/2020. Ata de Registro de Preç:>s no 
007/2020. 

São Mateus/ES, 08/12/2020. 

MARINALVA BROEOEL M. DE 
ALMEIDA 

Sea: Mun. de Assistência Social 

Protocolo 631397 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: RJNDO MUN. DE 

ASSISTÊNaA SOCIAL 
COIIITRATO NO. 061/2020 
CO.\fTAATADO: RB COMUNICAÇÃO 
VI9.1Al.EIRa.I (GPJ 27~1-86~ 
OBJETO: AQUJSIÇÃO DE MATERIAIS DE 
C0.'1UNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS. 
VIGÊNOA: 12 (do2e) meses. 
VI>J.OR TOTAL: R$ 6.058,95. 
PROCESSO: 0 19.390/2020 
DATA DA PSS.: 08/12/2020 REOJRSOS: 
0080008010.082440004.2.038 
FlSCAIS: Gustavo Henrique de 
Vasconcelos Nobre (titular) e Teima 
Souza Silva (suplente) 
MODAUDADE: Preção Belrônico N" 
004/2020. Ata de Registro de Preç:>s no 
005/2020. 

São Mateus{ES, 08/12/2020. 

MARINALVA BROEOEL M. DE 
ALMEIDA 

Sea: Mun. de Assistência Social 

Prot ocolo 631401 

EXTRATO DE OONTRATO 
OONTRATANTE: RJNDO M~. DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONTRATOrf'.rEB/7!11D 
CQ'IIlRATAOO: RO!:a.J<Y GW:rcA. 
~E~ LIDA. (CWJ 
27.363.630/0001-04). 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
COMUNICAÇÃO VISUPJ... E GRÁFICOS. 
VIGÊNOA: 12 (doze) meses. 
VALOR TOTAL: R$ 24.270,00. 
PROCESSO: 019.388/2020 
DATADAASS.: 08/12/2020RECURSOS: 
0080008010.082440004.2.038 
f19'Jil$: QJSiauo lierricpe de \lasalo oceJos 
Nobre (tn.e-} c Tetna ScuzaSiva (~} 
~: PrEx;ão Elenêrt:oN"rol/2020. 
Ata de Rejslrode Fre;a; no 00fi2020. 

São Mateus/ES, 08/12/2020. 
MARINALVABRClEIJB..M.DE~ 

Se:r. Mln de Ass&frda Scx:B 
Prolocclo 631403 

Entidades Municipais 

Fundo Municipal de Saúde de 
Iúna 

RESUMO DE RESCISÃO 
n::a resá"cfoo o O::rtrcfD NO 149/2020, 
a;IEhado ertre o M.ri:íp:J de ILro e a 
EJT"ÇI"1?Sl \C5 CcrnérOO SEM:;a; e T rcn;;ntes 
8rel, a !Btr desta drol. 

WB.ITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

VANESSA I.EOCÁDIO ADAMI 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Prolocclo 631417 

'Fundo Municip.al de Saúde été: 
Vila Velha .·. 

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO NO. 
352/2019. PROCESSO NO. 
47.558/2019. Das J»1ES: MN X AZ 
lURISMO E VIAGENS L TOA. Do objeto: 
Prorrogar a vigência do cont!âto no. 
352/2019 pelo prazo de 12 (doze) meses 
a partir de 10 de dezembro de 2020. Do 
vatrglobai:RS40.cro,oo(Q.sertanirms). 

Vila Velha-ES, 08/12/2020. 
Suely Rodrigues Rangel 

Secretár ia Municipal de Saúde de 
Vila Velha- ES 

Prolocclo 631419 

'' · Institüto.éle Préviélência'"·1 

'i dos Servidores Públicos do ,; 
Município de Santa Maria de 

: letibá 

20TERMO ADITIVO AO CONTRA lO 
N0002/2019 

Pera fnsdeJXll;ülade. aviscrrosquefrrrar(s 
o 2" TE!ITT'O ldM> ao Contrcio no 002/2019, 
a:m a eT4)"eSCl ITASIS INFORMÁllCA 
LTI:lA ME. Objeto: flre51ac;fu de sevigls 
de lbmedn e-m mersa1 de In< de ace;ro à 
il1r:m:t ll:roa laT)a viam 00:2. o V<tY m 
deste cdM:l é de R$ 708,00 (sem:.ems 
e (jl) rês). Peb Período: 01/01/2021 
à 31/U/"2JJ21. t::XXDção ~: 
01\m1.0927200012.081 - 3390~ -
C>.Jro5 SEM:;a; de T€l""CBt5 - Fe>soa l.rifl::a 
- Fa1Ede Ra:us:l-1430- Acha013. 

Santa Maria de .Jetibá - ES, 03 de 
dezembro de 2020 
DAVID RAASCH 

f're9derte do lPS,ISMJ 
Prot ocolo 631455 


