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CONTRATO N° 11/2021
PROCESSO N° 3047/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2021
Por este mstrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNAIES pessoa Jurldlca de
d1re1to público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.0 27 167.394/0001-23. com sede á Rua
Desembargador Epaminondas Amaral, n.0 58 Centro, lúna/ES, neste ato representado pelo Sr
ROMÂRIO BATISTA VIEIRA, Prefeito Municipal. brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n °
788 45ô 027-53 e RG n.0 599171 - SSP/ES residente e domiciliado à Rua Deputado Joao Rios. n" IJ5.
Ba1rro Centro. neste Mumclpio, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
AUTOBAH N CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, inscrita no CNPJ n° 01 .266.272/0001-09, com sedt à
Rodov1a BR 101 Norte, Km 265, Carapina, Serra/ES, cep: 29.176-798, telefone: (27)3398-1800.
endereço eletrônico: cartos.henrigue@orvel.com.br. leandro@autobahncamlnhoes.com br. neste ato
representado por FLORIANO CARNEIRO MENDONÇA, brasileiro. solte1ro. empresáno. portador do
CPF n" 005.153.1 17-82 e RG ne> 546.200 SSP/ES, residente na Avemda Satum1no de Brrto. n°
935!1001 Praia do Canto, Vrtoria/ES, cep· 29.055-180, doravante denomlnado(a) CONTRATADO A),
resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

01) CLÂUSULA PRIMEIRA- OBJETO:
1 1 Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÁO

DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA
DE 5.000 QUILOMETROS DO VEICULO OFICIAL CAMINHÃO PRANCHA PLACA RBASH26,
CHASSI 953658260MR102763 DURANTE O PERIOOO DE GARANTIA DO FABRICANTE EM
CONCESSIONARIAS AUTORIZADAS, conforme Termo de Referência constante nos auto5 do
Processo n° 3047/2020.

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

2 1. O valor global do presente Contrato é de R$2.320,47 (dois mil, trezentos e vinte reais e quarenta
e sete centavos).
2 2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (tnnta) d1as seguintes ao da apresentação

à Prefeitura Municipal de lúna de documento(s) fiscal(is) hábil(e1s), sem emendas ou rasuras e ter
ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei ne> 8.666/93 e suas alterações.

2 2 1 Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão)
devolv1do(s) ao fornecedor para correção. ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentaçao da nova fatura. dev1damente comgida.
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2 3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe forem devrdos
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 rndtcado. e serão contados da data de certificação/aceitaçao do objeto licitado. constante no
verso da Nota Ftscai/Fatura em 02 (duas) vias. com o visto do funcronario competente para o
recebrm ento e conferência dos mesmos.

2 5 Em caso de atraso no pagamento. a Contratada fará jus à percepção dos lndices oficrais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento ate o efeltvo
pagamento
03) CLÁUSULA TERCEIRA- EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO:

3 1 A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por serv1dor prevramente
desrgnado pela Admrnistração, que anotara em registro proprro, todas as ocorrências relacionadas com
a execução do presente, determinando o que for necessário a regularização de fa lhas ou defe :os
observados e deverá atestar a execuçao do objeto, observadas as disposições deste contrato. sem o
que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr. Leona·do
Agurar de Lima, matncula no 30333, fiscalizando pela Secretana Munrcrpal de lntenor e Transpor:es
nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Preferto

3 2 Cabe ao fornecedor permitir e facrlitar a fiscalização e a inspeção. em qualquer dia e hora devendo
prestar todas as tnformações e esclarecimentos solicitados.

3 3 A frscalizaçao será exercida no interesse exclusrvo do Mumcipro e não exclur nem redLz a
responsabthdade do fornecedor por qualquer irregularidade
04) CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4 1.

As

despesas

decorrentes

deste

certame

corremo

pela

dotação

orçamentana

07000' 2012200082.027.33903000000- Frcha 084, 070001 .2012200082 027 .33903000000- F1cha
087 desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa.
05) CLÁUSULA QUINTA -

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO

CONTRATO:
5 1 As condições de execução do objeto serão conforme rnformadas no anexo 1 deste termo.
5 2 A v1gêncta do contrato será de doze meses contados a partir do dra da publicação resumida d"' seu
(\

rnstrumen to na Imprensa Oficial do Estado
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06) CLÂUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6 1 As empresas que não cumpnrem as normas de licitação e as obrrgações contratua1s 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 M ulta
a) 0.33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/forneci mento. 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 serv1çolfomecimento ou resc1são
contratual. por culpa da contratada, calculado sobre a parte madimplente;
c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprrmento de qualquer cláusula do
contrato. exceto prazo de entrega;
d) d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitantes, hm rtado a 15°/o , pelo
não cumpnmento do prazo de assinatura da ata. calculada pela fórm ula:

M=O 01

X

cXD

Onde
M

= Valor da Multa,

C = Valor do contrato
D = Numero de dias de atraso
6 1 3 Suspensão: suspensão temporária de participação em licitação e 1mped1mento de contratar com
a Admm1stração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentr.:> do
prazo de validade da sua proposta:
a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do receb1mento da convocação.
b) detxar 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 1nidôneo;
g) cometer fraude fiscal:
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 administrativo
6 2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará. motivadamente.
a gravtdade da falta , seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada. graduan o-as
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e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificattvas da licitante ou contratada nos termos do
que d1spõe o art. 87, caput, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
6 3 A venficação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como
111croempresa ou empresa de pequeno porte. caractenzará crime de fraude à ltcitação conforme
prev1sto no art 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aphcação de sanções
e penalidades estabelecidas na Le1 Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. suas alteraçc!es
postenores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa
6 4 Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de hqu1dação qualquer
obngação finance tra que lhe for imposta em v1rtude de penalidade ou inadimplêncta contratual

07) CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO:
7 1 A resc1sêo do contrato poderá ocorrer nas htp6teses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da
Le1 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 tnstrumento,

8.1 2 Designar servtdor para acompanhar a execuçao deste contrato;
8 1 3 Gerenctar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas
clausulas na integra.
8.2 Constituem obrigações do contratado:
8 2 1 Executar o contrato nos termos aqui aJustados bem como àqueles trazidos pela Ltcttação que
orocedeu ao contrato,
8.2 2 Ut1hzar, no fornecimento dos objetos contratados. pessoal que atenda aos requiSitos de
qualificação necessána ao exercieto das atividades que lhe for confiada,
8.2 3 Regtstrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato. de tudo dando c1ênc1a ao
Contratante. respondendo integralmente por sua omissão.
8 2 4 Assumtr 1nteira responsabilidade civil, admlntstrativa e penal por quaisquer danos e preJU zos
matertats ou pessoa1s causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao
Contratante, ou a terceiros.
8.2 5 Observar as prescrições relativas ãs leis trabalhistas. fiscais, seguros e quaisquer outrof não
menc1onados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja dev1do em decorrência dtreta
ou indireta do contrato, ;.sentando a contratante de qualquer responsabilidade.
8.2.6 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação ex1g1das
na hc1tação que procedeu ao contrato
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8 2 7 Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da autoriZação de
fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de lúna;
8 2 B Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos técnicos oue
1ntegram 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 acrésctmos ou diminUição
quantitativa do seu objeto, nos limites perm1bdos 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 execução dos serviços em face de venficação
tecn•ca da inaplicabihdade nos termos contratuais originários;
9 1 2 2 Quando necessána à modificação da forma de pagamento por tmposição de circunstànc•as
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sern a
correspondente execução dos serviços.
9 1 2 3 O Contratado se obriga a acertar, nas mesmas condições contratuais, os acrésctmos ou
supressões que se fizerem nas contratações. até 25% (vinte e cinco por cento} do valor m•cial
atualizado do Contrato.
9 1 2 4. Quatsquer tributos ou encargos legais criados. alterados ou extintos

bem corro

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 ma•s ou param •nos
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 equtlibrio econõmtco financeiro tmetal

1 O) CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10 1 Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato
10 2 F1ca o Contratante isento de qualquer ação civil, cnminal trabalhista ou qualquer outra reativa

ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o perlodo
do Contrato.
10.3 O presente Contrato será publicado, em resumo. na Imprensa Oficial. dando-se cumpnmer:o ao

dtsposto no artigo 61 , parágrafo único da Le1n. o 8.666193, correndo a despesa por conta do contratante
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10.4 Apli ca-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos. a Leí n" 10 520•02
e Le1 n. 0 8 666193 e suas alterações postenores.
10.5 Integra este contrato a pertinente D1spensa de Licitação, cujas disposições vinculam ambas as
partes

11) CLÁUSULA O.ÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:
11 1 Elegem o Foro da Comarca de lúna- ES, para dmmir quaisquer dúvidas ou contestações onundas

deste mstrumento e que nao possam ser resolvidas por meios adm1nistrat1vos, 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 tgual teor e
forma. para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme.

Este contrato é mtegrado dos seguintes anexos:
I - Anexo 1 - Preços contratados.

lúnaiES. 18 de fevere1ro de 2021 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Roma rio Batista Vieira -Prefeito Municipal

C~ES
Came~;l'~l~·donça

AUTOBAHN
Floriano

E ÔNIBUS LTOA
I ou procurador legalmente habilitado

GILBERTO LOPES
Gerente do vendas
'HN cam1nM~s e ~r..:n:~
io6
/>.\)
"
900 c~")
{27) '3398-1 BOO I 9 """"
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TERMO DE REFERÊNCIA
1- OBJETO
Contratação de empresa distnbuidora autorizada Volkswagen, no Estado do Espírito Santo para
aquisição de peças e serv1ços de revisão referente aos primeiros 5000 KM' s rodados do Caminhao
prancha placa RBASH26, CHASSI 953658260MR102763. pertencente a frota oficial da Secretaria
Muniapal de Agricultura e agroneg6cios, deste munlclpio, adquirido Okm (zero qu1lometro)
2- JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que o refendo equipamento está alocado na Secretaria de Agricultura e Agroneg6cios
e que as rev1sOes de garantia do equipamento é de extrema importancia para o bom funcionamento
dos serv1ços de construção e manutenção de bueiros, pontes, caixas de contenção em estradas
vic~nais.

prestação de serviços aos produtores em atendimento ao programa hora máquina de acordo

com a lei municipal 2 381/2011, e para que o citado equipamento, reahze as referidas demandas é
necessàno que seja realizado as devidas manutenções preventivas prevtsta no termo de garantiS do
refendo eqUipamento Justifica-se o pedido, pois o Caminhao prancha foi adqumdo Okm (zero
qu1lometro) e as manutenções aqui tratadas são manutenções obrigatórias para o período de garantia
do mesmo, ou seja. no perlodo de 12 meses contados a partir da emissão da nota fiscal, sem limites
de KM's rodados. que devem ser realizadas em distribuidor autorizado Volkswagen. neste caso a
empresa Orvel Ortetti cam1nh0es e Oníbus LTDA unidade de Cachoeira de ltapemirim/ES As peças e
ou produtos a serem substituídos são por desgaste natural. ou seja, sua vida útil está chegando ao
limite. ou seja os itens dos orçamentos têm um tempo de vida útil e assim sendo é necessáno substituilos quando at1ngem esse período.

3. FUNDAMENTO LEGA L
A contratação, objeto desse Projeto Básico será através da modalidade Dispensa de Llc1tação. com
fulcro no Inciso XVIII do Artigo 24 da lei Federal n° 8.666/93. para a aquisição de revisões obrigat6nas
de garantia acima mencionadas e observará as normas e procedimentos administrativos da Le1 n °
8.666, de 21 de junho de 1993 e em suas alterações.

4 -ITENS
A relação de 1tens. espeaficações e valores seguem anexo.

5- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Os serviços de revisão referente aos primeiros 5000 KM' s rodados do Caminhão prancha placa
RBA5H26. CHASSI 953658260MR1 02763, deverá ser realizado na sede da empresa Orvel Orlett1
Cam1nhões e On1bus LTDA unidade de Cachoeira de ltapemirim/ES.

6 - CONDIÇOES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
A contratada deverá emitir NFE (Nota Frscal Eletrônica). que será entregue no momento da finalização
da revisão. ao servrdor responsável pelo recebimento, bem como comprovantes de regulandade com
a Fazenda Municrpal, Estadual e Federal, FGTS, INSS e com a Justiça do Trabalho.
Por ocasrâo da revisão. caso seja detectado que a mesma não atenda às especificações técnrcas do
ObJeto contratado, poderá a Administração rejeitá-la, integralmente ou em parte. obrigando a contratada
a refazê-la observando as condições estabelecidas para a sua prestação. caso contrárro. a contratada
estará sujerta às penalidades legais cablveis.
As revisões citadas acima deveram ser agendadas com antecedência mínima de 48 horas JUnto a
empresa contratada, que agendarão com a Secretaria de Agncultura e Agronegócios. atraves dos
frscais do contrato, a data para a realização dos servrços. As referidas revisões devem ser solicrtadas
sempre antecedendo ao limrte de cada revisão, ou seja, antes de completarem 100, 500 e 1000 horas
trabalhadas. O pagamento será efetuado/faturado a cada manutenção conforme acima crtado

7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
A execuçao deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado pela
Admmistração, que deverá atestar a execução do objeto, observado às disposições desta compra. sem
o que não será permitrdo qualquer pagamento
Os preços ofertados 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
suficrentes para pagar todos os serviços, nao podendo posteriormente reivmdicar nenhum trpo de
pagamento extra

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO :
Cabe ao fornecedor permitrr e facilitar a fiscalização e a inspeção das revisões. inclusrve na execução
e montagem, prestando todas as informações e esclarecrmentos solicitados.
A fiscalização será exercrda no mteresse exclusivo do Municlpio e nao exclur nem reduz a
responsabrlidade do fornecedor por qualquer rrregularidade
A contratação terá como Agente Frscahzador o servrdor Leonardo Aguiar de Lima, matncula n° 30333
que deverá acompanhar todo o processo para a pretensa contratação.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentàrra fornecrda
prevra'11ente pelo Setor de Contabilidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRA TOS
ANEXO - CONTRATO N° 000011/2021- SEQU~NCIA N°000002785

1

0flgem

Dispensa NO 000009/2021

Corwaro

Contrato N° 00001112021

Errtprc.'<l

AUTOBAH N CAMINHÕES E Õ NIBUS L TOA

CNPJ

1oo3047/2020

CNPJ: 01.266.272/0001-09

Endereço
Secretam;

tocar
Hem

ProctJsso

RODOVIA BR 101 NORTE K M 8,5, PARTE - CARAPINA -SERRA - ES- CEP: 29176798

00011· SECRETARIA DE AGRICULTURA E IWTERIOR
00483 · SECRETA RIA MUNICIPAL DE IWTERIOR E TRANSPORTES

Loto

Espeoftcaçáo

Marca

ANt:l U- WD. 11709051

('OI

anel
ELEMENTO DE FILTRO

0!)2

ELEMENTO DO FILTRO A

003

FilTRO DEAR

(11)4

f' L rRO DE AR SECUNDARIO

005

FILTRO RACOR

007

VJJOr TotSJ

UN

Quant

PÇ

1,00

17,000

700

PÇ

1.()0

132.550

132 55

PC

1,00

76,430

76.43

PC

1,00

87,440

8i,44

PC

1,00

48.850

48.85

PÇ

100

127.380

12.. 38

KG

2.00

15.000

30.00

UN

1,00

210.000

210.00

LT

28,00

24.940

ô98.32

H

1,72

204 940

352.50

UN

3.00

85.000

255.00

UN

3.00

95000

28500

<Jn,ldr>O

GRAXA PARA LUBRIFICACAO
com as segUintes especificações
·para rolamentos cubos e rodas. cabos. correntes, pinos
e partes móveiS de equipamentos e máquinas.
compos.ção óleo mineral denvado de petróleo espessante a
base de titio e adrtivo que atenda as espedficaçOes nl 2tnl gl
lb ep embalagem balde de 20 kg

006

IK.ll

ooe

Hll.>lt:NILAÇAO

OLEO I UBRIFICANTE

012

REVISAO DE LUBRI

011

STPO DIESEL (ADrTNO DE COMBUSTIVEL)

009

TREA TMENT PERFIL (ADITIVO OLEO DE MOTOR)

010

SECRETARIA M UNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:
SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:

AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTOA:
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ATOS MUNICIPAIS
,

Prefeituras

. i: .::·,Conceição da Barra
PECREIO N.o 5,403 PE 15 P E
FEvEREIRO PE 2021
O
PREFEITO
MUNICI PAL
DE
CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, no
uso das at ribuições que lhe são
conferidos por lei, DECRETA :
EXONERAR a pedido o servidor
BRENO LUIZ NUNES PROFETA,
brasileiro, matrícula n.o 8.685,
do cargo efetivo de FISIOTERAPEUTA, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, nomeado
através do Decreto n° 4.047 de
27 de novembro de 200B, tudo
em conformidade com o processo
adm inistrativo
n.o
95/20 21.
Conceição da Barra/ES, 15 de
fevereiro de 2021. Walyson José

Santos

Vasconcelos

Prefeito

- Thiago Magela Guimarães Gestor de Governo - Portaria n .o
0 15/202 1.
Protocolo 648058
PORTARIA NO 136. PE 12 PE
FEVEREIRO PE 202 1
O PREFEI TO MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA/ ES,
no uso das atribuições que lhe
são con feri dos por lei, RESOLVE:
Conceder CESSÃO da Servidora
MARIA
AUXILIADORA
DE
FREITAS
CORREA,
ma trícula
n .o 191, através do Convê n io
de
Cooperação Mutua n.o
004/20 21, para atuar junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VI LA V ELHA/ES no período de
08 de fevereiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2024, com ônus para o
cessioná rio. Tudo em conformidad e
co m o processo administrativo n .o
9 32/20 21. Conceição da Barra/ES,
12 de feverei ro de 2021. Wa lyson
José Santos Vasconcelos - Prefei to
- Thiago Magela Guimarães Gestor de Governo - Portari a n. o
015/ 20 21.
Protocolo 6480 66
'(P

."

·'' 1 ··· ,
:\ .... , ....
1

Ibiraçu

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
Con tratação Temporária
EDITAL NO 004/2021
O Município de Ibiraçu, Estado
do Espírito Santo, por intermédio
da SEMARH, faz saber que fará

rea lizar, nos termos das Leis
Municipais, PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO com vistas à
contratação temporária de profissionais pa ra atendimento às
de
excepcional
necessidades
interesse público do Município de
l biraçu, conforme Processo Administrativo no 0289/2021 da
Secretaria Municipa l de Desen volvimento Humano e Assistência
Social
SEMADH.
Cargos:
Diversos cargos, conform e Edital.
Incrições: d ias 01 e 02/03/2021,
no horário de 07h às 13h, na
SEMADH, Rua dos Curiós, S/N,
Bairro Ericina. O edita l poderá ser
acessado através do site: www.
ibiracu.es.gov.br.
Ibiraçu, 18 de fevereiro de 2021.
DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal
Protocolo 647980
Resumo de Contrato

ND.020/2021
Contratante: Município de lbiraçu.
Contratada :
DEPARTAMENTO
OFICIAL
DO
ESPÍRITO
SANTO - DIO- ES, CNPJ sob no.
28. 161.362/0001·83. Proc. N° :
0266/2021. Licitação Dispensada,
Conforme Artigo 25, I, da Lei
8.666/93 e Alterações.
Obj:
Publicações de atos relacionados
a
procedim entos
licitatórios,
contra tos e outros, a pedido
da SEMARH . Valor Global do
contrato até o valor estimado de
R$ 115.920,00, sendo o valor
unitário de R$ 14,49. VIgência:
3 1/12/2021. Data da Assinatura :
05/02/202 1.
DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal
Protocolo 647894
RESUMO DO 30 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO NO 048/2019
Contratante: Município de Ibiraçu.
Contratado: ASSOCIAÇÃO DE
CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS - ASCOMÇU, CNPJ
no. 21. 719.651/0001·06, Proc.
N°: 4400/20, Objeto: contratação
da ASCOMÇU pa ra a prestação
de serviços ambientais de coleta
e destinação final adequada dos
residuos sólidos oriun dos da coleta
seletiva do t ipo domiciliar, a pedido
da SEMDERMA. "Fica prorrogado o
prazo de vigência do contrato por
mais 12 meses." O presente Termo
Aditivo gera efeitos a partir de
12/02/2021. Ficam inalteradas as
demais cláusulas contratuais.
DIEGO KRENTZ
Prefeito Munici pa l
Protocolo 647893

lbitirama
'
'

A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE IBTTIRAMA • ES INFORMA
ERRATA NA PUBUCAÇÃO DO
DIA
17/02/2021
REFERENTE
AO RESUMO DO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NO 004/2020.
ONDE SE LÊ:
10 Termo aditivo ao Contra to
004/2020.
LEIA-SE:
20 Termo adi tivo ao Contrato
004/2020.
lbitirama - ES, 18 de Fevereiro de
2021.
PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeito Municipal
Protocolo 647868

Iconha

e Ônibus Ltoa
CNPJ: 01.26ó.2f. 2/.0rJ01 · 09
Obj ~to: o-prestaçãü
de serv1ços
técnicos
e"pecial1zados
para
realizaçãc de revisiio ubngató~l.; de
5.000 quilõmt:tr2 s do vaícul<' oficia l
cam111hão prancha ;Jiaca rba5 h26,
chass1
9$36$8260mr ;.02763
duran te '-' períocJc. de garantia do
fabricante
em
C:OIKf'S$10narias
autori zadas
VaiOr i P.$7..320,47
Vigência: 12 meses ;:, partir desta
publicação
ID: 2021.037E070DC•OJ.09.00CS
Ro:>lil:·io aat:sta V1e1ra
Prefeito
Protocolo 6473 85

Mucurici
AVISO
1o
TERMO

ADITIVO

DE

VIGENCI A E EXECU ÇÃO.
EXTRATO DO CONTRATO N.o
013/2021
Tomada de Preços n. o
016/2020
ID
CidadES:
2020.032E0700001.01 .00 33
Processo Administrativo n.o
009458/2020
Contratante: Prefeitura Municipa l
de Iconha/ ES.
Contratada: Conilon Construções
e Reformas LTDA.
CNPJ: no 26.607.898/0001· 54
Objeto: Recuperação de estrada
no
trecho
entre
as
vicinal
com unidades de Duas Barras e
Santo Antônio, no Município de
Icon ha/ES, com fornecim ento de
mão-de-obra e materiais, na forma
de execução indireta, sob regi me
de empreitada por preço unitário.
Valo r Total:
R$ 230.783,57
(duzentos e trinta m il, setecen tos
e o itenta e três reais e cinquenta e
sete centavos) .
Vigência: 31 de agosto de 2021.
Dat a d e Assinatura : 18/02/2021.
GEDSON BRANDÃO PAULINO
Prefeito Municipal
Protocolo 648017

Iúna
EXTRATO DE CCiNT!'<ATO
CONTRATO NQ ~1 /202 1
Contra~ante: Prefeitu rà 14unicipal
de Iúna
Frocesso NO: 3047!2020
Dis::~ensa de Licitação no 09/2021
Contratado: Autobahn Caminh ões

TOMADA
DE
PREÇOS
No
006/20 20 / PMM.
TERMO
DE
CONTRAT O NO
058/20 2 0 / PMM.
CONTRATANTE :
Prefeitura
Municipal de Mucunci/ES.
CONTRATADA: J . P. DAMACENA
NETO PREMOLDADOS .
OBJETO: Obra de Construção de
um a Praça de Lazer na Av . Parque
Itaúnas, na Sede deste município.
PERÍODO: De 20/ 02/ 2021 à
20/05/202 1.
As demais cláusulas do contrato
original, perm anecem inalteradas.
O p resente Adit1vo, foi celebrado de
acord o com os Art. 57 da Lei Federal
no 8.666/ 93 e suas alterações.
Mucurici/ES, 18 de fevereiro de 2021.
Atana el Passos Wagmacker
PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 647896

Presidente Kennedy
RESULTADO P E RECURSO E
AVISO PE CONYOCA CÃO PARA
APRESENTACÃO PE NOYA
POCUMENTACÃO PA TOMAPA
PE PRECOS NO 0 03 / 2020
O
Município
de
Presidente
Kennedy/ ES, através da Comissão
Per manente de Licita ção, torna
pública a decisão proferida pelo
Secretário Munic1pal de Obras,
Serviços Públicos e Habitação,
referente à TOMADA DE PREÇOS
NO
003/2020,
objetivando a
con tratação de empresa para
execução de obra de estabili-
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