
CONTRATO N° 28/2020 

PROCESSO N° 1481/201!) 

PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019 

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAME,NTO 
'L!Oíl l'l CO'HII:\1\l'; 

--. 

Por ~sto instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNAJES, pessoa jurídica d• 

dlh!ito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.0 27.167.394/0001-23, com sede na R•Jc 

Dosembnrgador Epélminondas Amaral, n.0 58, Centro, lúna - ES, neste ato represent:~do pelo ~)r 

WELITON VIRGILIO PEREIRA, Prefeito Municipal. t:rasileiro, casado servidor público, portador •:lc 

CPF 11.0 ?98.381.257 -68 e RG n.0 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, n° 185. Barra :l: 

Soa Sorte, l'lossa Senhora das Graças, neste Municip o e pela Secretaria Municipal de Se:úde- Fund• 

l\'1unicipal de Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.0 10.700.103/0001-18, com sede na I\•J 

Prefeito Antônio Lacerda, n° 79, Quilombo, lúna/ES, n8ste ato representada pela Secretária Municip31 

de Snúde, VANESSA LEOCÁDIO ADAMI , funcionária públíca, brasileira, solteira , portadora do CPI 

n.0 105.842.347-05 e RG n.0 14.045.837-MG, resident'3 e dom1ciliada néi Avenida Oeputaclo Jeoão Rios 

n° 34, Bairro Quilombo, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado . 1 

empresa CAZELE SPORT L TOA EPP , inscrita no CNPJ sob o n.0 30.579.577/0001-60, com seclc n 1 

Avenida Nossa Senhora ela Consolação, n° 308, Vila ~ica , Cachoeiro de ltapemirim/ES. cep: 29 301 · 

080, telefone: (28)3522-3717, endereço eletrônico ze leal2008@hotmail.com, neste ato ' epresentao 1 

por CARLOS ALBERTO SOARES MELO, brasilei·o, casado, empresário, portador oo CPF n 

416.332.537-91 e RG n.0 27 1.51 5 SSP/ES, residente ·1a Rua Alzira Martins Araújo. n° 02 bairro ~.1ar1 1 

Ortiz, Cachoeiro de ltapemirim/ES, cep: 29.301-540 doravante denorninado(a) CONTRATADO(A, 

resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulos e condições seguintes: 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA · OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO~, 

conforme normas e especificações do processo l1citatório n° 068/2019 na modalidade Pre~1~; 

Presencial t1o tipo menor preço unitário. 

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

2.1 . O valor global do presente Contrato é de R$21.627 ,45 (vinte e um mil seiscentos 1: vinil~ e s :lt: 

reais quarenta e cinco centavos). 

2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro aos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentaç._: 

à Prefeitura Municipal de lúna de documento(s) fiscal(is) hâbil(eis), sem emendas ou ·asuras e :t • 

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

·--
Rl.lJ cmbt~raador Ep.Jmlnond~s Amar l i, oQ SS, Ccntru, lunJ/(S, C(·' 2!) J'JO·OOO 
CNPJ nt .1G7.394/0001·23 I lei: (28) ~545 ·l7511 1 RJ•nill: 2-10 li<'• J•l: COtllrJtU\I:!),uolJ.es.go,• ~r 
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2.2.1. Como condição para real ização do pagamento a contratadn dever;'! em111r Nr-e (1-/ul. t f·1·i1 .. d 

eletrônica). uem como prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estnduol c Mullfctp;ll . r· ,, r~; •1 

Justiça do Trabalho. 

2.3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is). o(s) ttlesnlu( ·l ·,•! r.~( . lcJ 

devolvido(s) ao fornecedor para correção, •icando estabelecido que o pmzo parJ p<HJilllHJnto ·.•:r.t 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente curri~1d~ . 

2.4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importiincias que a qu:1fqucr tftulo ll u.: fot (:1 11 di·JtoJ,,·, 

pelo fornecedor, em decorrência de inad implemento contratua l. 

2.5. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornocm.Jor. no I3<11 H~~~ 

por ele indicado, e serão contados da da ta de certific<lçiiolaccilaçDo do objeto licitndo. c:onst:u1te IIIJ 

verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias. com o visto do funcionário cornpotunlo p;H.t o 

recebimento e conferência dos mesmos. 

2.6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus ó percepção do5 fndtt(;~ IJit•.t.u•, d •: 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadlrnplcrn,mto ntt: o •:f•:lrt!; 

pagamento. 

03) CLÁUSULA TERCEIRA. EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 

·3.1 . A execução deste instrumento seril acompanl·odn e hscali7;Jtlo por '>l.:rwJrJr r,r•:·n:Hnl ·l I• : 

designado pe la Administração. que anotará em registro prôprio, todas as or.orr&nc1í1 ~. n:l,r.lr)n:HJ.t , v"" 

a execução do presente, determinando o que for necessário ó regui<HIZ<Jção de fn li1<1 ~ .·;u d<;ll:ilr,·, 

observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrate;, ·.1:111 1; 

que não será permi tido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante r. era u Sr. f\d11:u ~<J 

Jose da Silva, matricula no 700144, Oelaine Garcia Silveira. matricula n° 700 14G dn St:r.:rci. 111;J f!•: 

Saúde; Sadir lei Rodrigues da Silva. mu tricula n° 28908 c Rute Lcta Fcrnnndcs Marr;Hiu, rn. ttrtvJin 

matricula n° 13655 da Secretaria de Agricultura c f\gronegócios; Marallns Lopes Ht.w.mcJ1:, IIWiw;ukr rt · 

307202 e Fernanda da Silva Pereira, matricula n° 29378. nomeado por Portaria subscrlla pelo Gnl>lll•;le 

do Prefeito. 

3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produto:> '.: H..:',pt:c:t•JV, ''•'.·JI' 

de armazenagem. caso haja. prestando todas as informações e: csclarec1mr..mtos ':.(JIV:ItWJ·~· . 

3.3. A fisca lização será exercida no interesse exclu• IVO do Muntcip10 1: Mw f;t.f. IUI ru:m rr·1ll.; 

responsabilidade do fornecedor por qualquer trregularioade. 

04) CLÁUSULA QUARTA· DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4 .1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação ort,,:Jrnl~nt{,r:;J 

030001.0206100042.013.33903000000- Ficha 025: 05000 1 .041 2200052 .0 15.3390~00000') - F •rJ,;J 

041; 070001.201 2200082.027.33903000000 - Ficha 084; 080001 .1212200122.040.3391J30'J0(J'l.J 
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Ficha 134; 090001.1512200152.065.33q03000000 Ficha 23j; 

120001.0824400252.087.33903000000- Ficha 273 , d !Sde 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 informadas no anexo 1 deste termo. 

5.2. O contmto vigerá por 12 (doze) meses contados ~ partir do dia da publicação resumida ele seu 

instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo se prorrogado de acordo com a Lei 8.666193. 

5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante just1f callva 

aprovada pela autoridade superior. 

06) CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. As empresas que não cumprirem as normas de lic ilação e as obrigações contratuais assum1das 

estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidi'ls no edital e na Lei federal n° 8.666. de 21 de 

junho de 1993 e 10.520/2002 qua1s sejam: 

6.1.1. Advertência: 

6.1.2. Multa: 

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornec1mento. calculad:> 

sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até .) limite de 9,9%; 

b) 10% em caso da não entrega do produto, não e ·~ecução do serviço/fornecimento ou resc1sào 

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

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

contrato, exceto prazo de entrega; 

d) Multa'1% por dia sobre o valor total dos lotes arremr tados pelo licitantes, limitado a 15''o. pelo nã•) 

cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calcul~da pela fórmula: 

M = 0,01 X C X 0 

Onde: 

M =Valor da Multa, 

C = Valor do contrato 

O = Número de dias de atraso 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com J 

Administraçã:>, 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 con•Jocação; 

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

...... ' • ! '*,: ,. .'<'li .. 
Dcsembareador CpamtnondJs lvnural, n!l 58, Ct:mru, 10na/ES, CEP 29 390·000 

CNPJ 0 27,167.394/0001-23 I Te I: (28) 3S4S 4750 I Ramal: 24011 en1a contrato~@tunJ <?5 .1!uv br 
···:'.i l 
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.. s 

r\ l'n~l'j.u o rdmdanwnto dil uxecuçf\o du sou objoto; 

d 1 n,,l, n1t1nlt\ L' r ,, propost.1; 

t') f.1lh,u 0ulr .1Ud.1r 11<1 exccuç,\o elo conlríl lo; 

f) IX'Illp0r t;H-:::t} <lu modo inidõnco. 

~1) comelt'r fr.tudo fisc;,l; 

h) r·~ r pr .1:0 11\dt:?lcrminndo. quando tl omprcsn receber tunlquur 11,1'; fltUIIil ' • pr1 • v l · . lo~·. I ' 11 I <I r•I P!J ' .. • 

;.':..1~1-1111~1110. 

t' 1.-l . Dl'cl:1r.1çôo l1C inidoneidade para licitar e conlml u com íl J\tlrninl':tr.tpo l'ubltl .t •· 11 .: .. •· I·· 

1,1!!,1s gr," cs ,1puradas por intermédio de processo adrn nistrntrvo. 

t.3 .:. I\! a aphcoção das penalidades previstas neste termo a adrn111istr ;rç;\u con:.rchuo~r:t . tt t'lll'/,ld.tttr· ·• rl• • 

a g;-a\ldade ca falta, seus efeitos , bem como os anteced mies da hdlanlo uu contrat,HLI qr.t ht.ttt I • .1 

-;> pcc!.:-ndo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificalivas da licitnnto ou cotllr.tl<HI.l, 11u·, lt:11ncr . ''' · 

c;t:e dtspõe o art. 87, caput, da Lei Federal n° 8.666. de 21 de junho de 109:1. 

13.2. -\ ~enfi;ação posterior de que, nos termos de. lei, o dcclnrnnto n:lc• se l'l t!f llilllr.t c.t•rrH• 

;r icrcempresa ou empresa de pequeno porte, caracturzará crime Ju h;ualu ;, lit;il;tt;.rc,, t.ort fll '"''' 

;:-re\ isto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junl1o de 1993 u i111plic:;rr .'t 11.1 .lf>lit:.rt,·.ro rlL· · .. trll, • "· . 

e :::eralidadts estabelecidas na Lei Federal n° 8.66!-, de 21 d~o: junho dt: 190:i. ·.u.~·. t~H,·r.u ....... 

ocsteriores. garantido o direito ao contraditório e a amp :l defeso. 

6 . .!. 1\!enhum pagamento será realizado à conlratad. enquanto pcn<lr..Hlll! do lrqurci.H;.ro qu. tlq 11·1 

c:Orgação financeira que lhe for imposta em v1rtude de 1 enahdade ou 'mv.lrrllplí!llt:r<l co tll.tlu.tl 

07) CLÁUSULA SETIMA- DA RESCISÃO: 

I . ~. A rescis~o do contrato poderá ocorrer nas hipótcsl se cond•ções pr<!VI~tm; 110~ "' t CJrl', /H 1: ft J 1 1 

Let Feéeral 8.666/93. no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesrrw Loi, se ror r) c;"~. o. 

08) CLÁ USULA OITAVA- DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
-

8.1. Ccnslttuem obrigações do Ccntratanle : 

ô.1.1. ::re~uc:r o Pagamento do preço previst • na cláusl la segunda, nos tt:rmos deste lrl!;lrwnl·nto. 

3. i .2. Desr;nar sertidor para acompanhar a execução deste controlo; 

3.1 .3. Gererciar o contrato até o seu vencimento, ncompanhando o cumprimento <Ir! todil~ ; ~.u;•~· 

c!â:..sulas na in:egra. 

õ.2. Ccns:.:L."'m obngações do contratado: 

3.2. i . Exec'- tar o contrato nos termos aqui ajustados bem como nquelus tr;rzi<Jos pc:lol Lrc tl;ll.;.to <:''" 
:·çceéeu a~ contrato, 

3.2.2. U:t! ;.Z.Jr, no fornecimento dos obje tos contrat<rdos, possonl que í!lcnúíl no~ r•J<flll'•tlo. do 

' .~çã0 ~ecessárra ao exerclcio das atividades qU•! lhe for confiado , 

"' " .;r.,·~~ J.• ·:~-: · C·H-• ~:l.,<!l\,'.fll ) r,JI. n~ SS. (;,~ lro,l ir.;;/[:;, r.( I l'J l'J'l I}';H 

~ C'•"1 ,,. 21-..; ?' J~ .r.r..1 2.3 I hl (1131 ~;•s •17'll! P ~ro ,1 J~!J LI ""' ,, "''"'·'"''r"""' ,, . f:" I llr 
,., ., 1 ~;. 
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8.2.3. Rog1strar as ocorrências havidas dumnte a execur;ão deste Contrato, de tudo dando ciência ao 

Contratnnto, respondendo integralmente por sua omissão. 

8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, ndrninistrat1va e penDI por quaisquer danos c: prejuízos. 

mntcnnís· ou pússoais causados pelo (a) contratad0 (a), seus empregados, ou preposto·; ao 

Contr<Jtante, ou a terceiros. 

8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e qunisquer outros n5o 

mencionados. bem como pagamen to de todo e qualquer tributo que seja <levido em dccorr f: ncio dirc:lél 

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

8.2.6 . Manter durante a vigência do Contrato todas as cc:-ndições de habilitação e quallfiCDÇ~•o e/•y ctlél~ 

na IICi taçõo que procedeu ao contrato. 

8.2.7. Comprometer-se a entregar os produtos na data acordada, constan tes dn uuto:iznção d<: 

fornecimento. emitida p~::la Secretaria Municipa l de Gestao e Planejamento; 

8.2.8. Entregar todos os produtos de acordo r,om as especificações e dernais elemen tos técnicos quu 

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamen te 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. Unilatera lmente pelo Contratante: 

9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos S8us 

objetivos; 

9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual 8m 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 . Ouando necessária a modificação do regime dr) entrega dos produtos em face de verifica'(ão 

t~cnica da ínaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

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

supervenient~s. mantidos o valor iniciai atualizado, vedada a antecipação do pagamento. sern a 

correspondente entrega dos produtos; 

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, b8m comv ' 

sup~rveniê:ncia de disposições legais , quando ocorridos após a data de apresentação da proposta. d~ 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou pnra meno! 

conforme o <.aso; 

"tor. :;_ .... ~~ -.. _ ... ,._ -.'"'_,_,..._._.~.,.,. ... ,_.,.. .., - - •: r .~·' ':.:r:'" .. ··" ........... ~!:· 

•, P;J.~ r:P(<;,rtol:r.lf~!4dr-l (pl)rr.lnc,r,f).)~ ftrrflr,)J, rt7 ~8, t.:cnltO, l.ifl.l/l S. CH• 29 3')C ()()() 
- ;r <.lt;-1 t•1 27J.r,1 ~-;11/U}I)l -H f T1:l {2!:) 3~S 47SO I it4tn.l l· ..241)11 t·m ~ .. r crmlf,JtO:.~~j) u.ma t'~ P.'J'J br 
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10) CLÁUSULA DÉCIMA· OAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

iG.~. ;.;~ ::~-so;; a os-.xecu'(ão dsstos- t::rrr.o t:~'l!t:tual, em •. ;pr:-:.al ,.,.,., -::a:.0·. r;,r(J:_·.-~: ::L': • • ', :t·. ',~· 

~L~; ,..,:= ~-~.S-3/93 os- suas c. l:€:raç:5~s po::'5t<::ri:;:'=':. 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

í ~. í. ::r~em o r oro da Comarca cs lúna- ES. para dír.r· ir quaísqu~r d.J tocas 0u t::~r~~:>~<::'f0 :-:. r.,n r '~ ::; ·. 

ées!'= instrumento e que ncâo p-:>ssam s.;r resof·tida ; por m?ro~ a1rnm:s:ra~110s, r<;no,r, -:rhn';,_, . -_ ·: 

sx:;:-essãrr:=r :s a qualquer cutro. por mais pr.Jil<::giado r;ue seja. 

E ;JOr es~rem justos e conlfatados, ass.nam o present<; instrumento E:m 02 lcua;J tia:.'~'": :1:..;:,1 tr: '.,· ': 

ícrrnao para cue produza seu efeito legal. após lido e achado conform<::. 

Es~<:! ccn!tato é inteç;rado dos seguintes anexos: 

f -Anexo 1 - · Termo ée Referência; 

11 - /..riexo 2 -Preços contratados. 

lúna!ES. 29 de janeiro de 2020 . 

.. 
I.M~"'"""~ . ' 

L DE IÚNA 

SECRETARIA 

CAZELE SPORT LTDA EPP 

(--._ Car1os Alberto Soares Melo I ou procurador legalmente habi litado 
'· ~ . ··-- , .. ._ .... 
' - ' '-, ·...a ~:~r~z~or (~am•""-',:!aS .:.m.ral, r.~ 5'3. Ct:.,:r:~. lv "li/~S. CEr 2~ J,~.(JJIJ 

•. (',ii'Jnt t~7.394/UJ01-2~ I -et: 128) 35.;5 (J!lJ I ?.,r>al 2: :11 I c,...l,f c,,,.., ,·(.~o! _,o• - 1 ~ ,_,, 

.. - ~) 
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DE tú !J~ 

1. OBJETO: 

SECRETARIA tE GESTÃO E PlAIIEJI.I.I EJfTO 
~(i(l!f;!: ~r. ,l;. J ~ .. 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNC IA 

•·A' 

1.1. A presente contratação tem por objeto, aquisição dl· utensílios domésticos para o atr:ndi:l'{:'1:'; (.:<:· 

necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de lúna - ES, conforme E:Sf;&ci:lcaç~.€!:. 

detalhadas constantes neste termo de referência. 

1.2. A relação completa dos lotes/itens consta no ANE>,O 2. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A aquisição visa o atendimento à demanda de todos os locais subordinados as secreta'•a > 

municipais, considerando que a maioria dos materiais/equipamentos precisam estar aà(;quC:tClc~ a; 

normas de higiene, por carecerem de substituição de ncordo com o desgaste por uso e ou tempo d~ 

sua va lidade, garantindo assim melhores condições de manuseio e eficiência na sua aplicabilidade 'los 

serviços diários, garantindo o bem-estar dos servidores públicos. 

3. FUNDAMENTO LEGAL: 

3. 1. A contratação de pessoa jurídica para o fornecirr ento do tipo de materiais acima rr.encionatlc,s 

observará as normas e procedimentos administrativos da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1 ~93, 10.520, 

de 17 de. julho de 2002, 123, de 14 de dezembro de 2006, 147, de 07 ele agosto de 20111 e em suas 

alterações. 

4. DOS MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES. QUANTIDADES E VALORES: 

4.1. A contratação objeto do presente Termo de Referência consiste basicamente em: atendidas todê·S 

as exigências do Edital de licitações, este TE rmo de Re ferência e demais informações, do menor preço 

por item. 

4.2. Descrições e quantitativos dos itens seguem descdtos no ANEXO 2. 

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

5.1. A contratada será informada com antecedência rnínima de 10 (dez) dias antes da data prevista 

para entrega, através da Autorização de Fornecimento. emitida pela Secretaria Municipal de Gestão ( 

Planejamento, devidamente assinada pelo Secretáno Municipal de Gestão ou do Order.ador de 

despesas desta instituição. 

5.2. A contratada deverá transportar e descarregar todo material, bem como recolher qualquer prccLtc 

que possua algum vicio de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Mun1cipa 

de lúna - ES, ficando o Município livre de quaisquer ônus e ou responsabilidades. 

. ~ -( . 
• .;. o ; 
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5.3. Os materiais deverão ser novos, primeira linha e em perfeito estado, como informações presentes 

nas descrições dos mesmos. 

5.4. A contra tada deverá entregar os materiais em un- prazo não superior a 10 (dez) dins op6~ <1 

emissão e entrega de autonzação de fornecimento. a entrega será devidamente acompanhad<l pelos 

fiscais de contrato nomeados pelo Gabinete do Prefeito oor meio de Portaria. 

5.5. O receb:mento do material será provisório, a par:ir da entrega, para efeito de verif1cação tle 

conformidade com as especificações, constantes na pror:osta do presente, tendo a administração praz.c• 

de 07 (sete) dias úteis para efetuar a confirm< ção do recebimento em defmitivo do material. 

5.6. A contratada deverá emitir NFe (nota fiscal eletrônica) devidamente acompanhada de provas do 

regulariáade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, com FGTS e com a Justiça do Trabnl'lc. 

que deverão serem entregues junto com os materia ·s ao (s) servidor (es) responsável (s) pelo 

recebimento. 

5. 7. A contratada deverá fazer as entregas no Almoxarifado Central da Contratante, localizado rlJ 

Avenida Presidente Tancredo Neves, 950, Niterói, lúna - ES, CEP 29.390-000, no hornriJ 

compreendid0 das 08h às 11 h e 13h às 17h. 

6 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

6.1. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação. tlenlr1~ t-lv:i 

os encargos sociais, impostos, taxas, seguros entre oul os, e que os preços propostos são complllos 

e suficientes para pagar todos os produtos, não podendo posteriormente ser reivindicado nenhum tipJ 

de pagamento extra a qualquer tempo. 

6.2. O modo de entrega será parcelado, de acordo com as necessidades de cada secretaria . 

6.3. A disciplina das infrações e sanções administra\ vas aplicáveis à contratnção, bem como os 

requisitos de habilitação são os de praxe pre tistos na Lai n° 8.G66/93 os quais rolineirarn ·~ntc Já \Ür n 

sendo aplicaoos nos contratos pela administração. 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

7.1. Cabe ao fornecedor permitir e facil itar a fiscalização e a inspeção dos produtos, prestnndo tod os 

as informações e esclarecimentos sempre que formalm::!nte solicitados. 

7 .2. A fiscalização será exercida no interesse exclu;ivo do Município e não exclui 3 u reduz ::. 

responsabilioade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

7.3. A fiscalização face à qualidade do material ficará sob a responsabilidade do órgão gerenc,atJcr. 

que deverá recusar o material que não atender as norrras técnicas específicas. 

7.4. Os ~reços registrados vincularão os respectivos contratados enquanto viger a Ata de Re~)istro tle 

Preços. 

• t a:. · ' "V .c.·-:..: .. . Jc:!Y~ 
Dcscn1b~re~dor Cpolminond~s Amaral, n9 5S, Centro, lúnl/(S, C(P ~9 .l90·000 

CNP . 27.lG7.394/0001· B I Tel· (28) 35.15 47SO I R.lmdl: l40l ll·ma t. contr,ll•Js~ 1un,J , .. , IP 'Il 1 

. ... ....................... ., .. ______ _ 
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7.5. A contratação terá como agentes fiscalizadores os a SorwJow'} Púbf1wr; tAwllr,, r, ~,. ·, ri":, ~; : ,rr '· • ·•. 

nomeados por meio de Portaria subscrita pelo Gnbínet(• do Prefo1to. 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

8.1. As despo; sas decorrentes deste certame correrão P••r conta d<.Js <.loi<J(i~es ort;<Jrfl<:r•ldr,.,·, fr,•r ' : '.•'• ·· . 

previamente pelo Setor de Contabilidade. 

9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

9.1. A condição de execução do objeto será conforme descnç5o do pres~nt<: TE:rrno rJrJ l'<:f<;''~t.'. · • ·; 

demais informações adicionais. 

10. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

1 0.1. Constituem obrigações do Contratante: 

a) Efetuar o Pagamento do preço previsto; 

b) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato. 

c) Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todé.l !J ~uw, d;n ,.,.,;;, ·, 

na integra. 

10.2. Conslttuem obrigações da Contratada: 

a) Fornecer os materiais registrados na forma prevista - o contrato . 

b) Comprometer-se a entregar os materiais na data acordndn, constantes da /\utqr DJ'f·Í'' '!•: 

Fornecimento, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento; 

c) Providenc ia r a imediata correção das deficiênct.lS apontadas pelo Setor rcsponsc.í•H;I V; h 

recebimento e fiscalização. 

d) Garan_tir a entrega do material durante todo período de vigência do contrato. 

e) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços/contrato todas as cor1diçôf:S r!r 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

f) Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso. do manual do usuór o. cc.rn urnn 

versão em p:>rtuguês, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos. ~ncargos trabalhistas, previdencifvios. fi';uu . 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garanti<'! e quélbqur:r outr;,·. 

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

h) Comunicar à administração, no prazo máximo de 2·' (vinte e quatro) horas que antcc<:1lc a dat;, ' • 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a dcvrdn con •p((J"Ia',"'' 

.. ,.. , • 
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11. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO: 

11.1. Foram consideradas vencedoras as propostas que, atendidas iJS esp<:ci ficoçõr~s r.onlicl;J', w; 

Edital e seus anexos, apresentaram o menor preço por ' em. 

LOTE DESCRIÇÃO 

f3õ.s79.577t ooo1 . 6õ1 
CAZElE SPORT lTDA. ~p 

AV. Nossa Sra. da Bonsolação, 308 
Vila Rica · CEP : 29.301 • 080 

~CHOEIRO DE ITAPEMIRIM • ~ 

ANEXO 11-B 

PREÇOS CONTRATADOS 

UNID QUANT UNT 

"-... Rua oese arg;1dor Epaminondas Amaral, n!l 58, Centro, hína/ES, Cri' 29 390·00U 
r ~NPJ n.~ 27.1 394/0001·231 Te I: 128) 3545 4750 I Ram.ll: 24011 em~ li: control tos@lurtJ c\.~0/ til 
, ~,.. ' ' 
t !t-' :...- ~. ·\ • 
lll .6 --~ •• • 

TOTAL 

_j 

PJP."•·l lO •t I 



.... 
\ ~ 

I! 

f3o.S79.5771 0001 • 6õl 
CALELE SPORf LTDA • EPP 

AV. Nossa Sra. da Sonsolação, 308 
Vila Rica · CEP : 29.301 • 080 

E CHOEIRO DE rTAPEMIRIM. ::1 

I 

\ I I I 
'..-::::... . ~ 

f: I :: ~ • 
... .. l •. ~; 
.... ~ 'f ""' .. , _ .... . ! ' 
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i LI \. ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
I . PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

~ - · ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

~}nO''m: SETOR DE CONTRATOS 

ANEXO · CONTRATO N° 000028/2020 • SEQU~NC IA W000002519 

Ongem Preg ão P resencial N° 000068/2019 I Proce!JSO 1001481 /2019 

Cun/rato Con trato N° 000028/2020 

Emprosa CAZELESPORTLTDA-EPP 

CNPJ CNPJ: 30.579.577/0001 ·60 

-· -

···--
··--

-
Enderoço 

AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇAO, 308/314 · VILA RICA· CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. 
CEP: 29301080 

-
Secretaria 00002 • SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ·-Local 00435 ·SETOR DE COMPRAS 

- -
Item Lote Especificação Marca UN Ouanl Unttáno V;i .. ·ToiM 

BANDEJA PLASTICA RETANGULAR 

.. _ 
092 010 SUPER 

UN 4.00 9.69 3~.76 
descrição: CRON 
·bandeja de polietileno 7,5 litros, 44x30xB,Ocm. ---
CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N 40 

descrição: 

- com 40 em de diâmetro, capacidade para 19 litros, com 

004 014 
duas alça<; 51 ,5 em em madeira, presas com alumínio e dois 

ABC UN 9,00 127.60 148,40 
rebites, rebatidos em cada cabo, com tampa de alumínio 
polido, 
pe9S<lor da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta 
calor), espessura do alumínio: 2mm. alumin1o polõdo por fora 
e escovado por dentro; peso de 3,9 em. 

CACAROLA DE ALUMINIO N 28 

descrição: 
- caçarokt em alumlnio baltdo n° 28, capacidade 06 litros, 

069 015 com duas alças de madeira presas com alumínio e dois ABC UN 40,00 51.19 . C47.6:1 
rebites rebatidos em cada cabo, acompanha tampa de 
alumínio polido, pegador da tampa marrom em plaslico 

baqueli te (aguenta calor}. espessura do alumín io: 2mm, 
alumínio polido por fora e escovado por dentro. 

CACAROLA DE ALUMINIO N 38 

descrição: 
-com 38 em de diàmetro, 14 em de altura. capacidade para 

005 016 13 litros, com duas alças em madeira, presas com alumínio e ABC UN 10,00 97.90 979.00 
dois rebites. rebatidos em cada cabo. com tampa de alumínio 
polido. pegador da tampa marrom em plastico baquelite 
(aguenta calor), espessura do alumínio: 2mm. alumínio polido 
por fora e escovado por dentro. -· CACAROLA EM ALUMINIO FINO · 14 LITROS 

094 017 descrição: ABC UN 2,00 66.90 133.ev 
- n•: 34 diâmetro: 34cm altura: 16 capacidade: 14,51itros; 
com tampa em alumínio, alças laterais. rebitadas. 

CAIXA PLASTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI 
material plástico em polielileno, cor verde, capac dade 30kg, 

064 019 dimensões internas (altura 28om/largura 33cm/ .;omprimento BOLIVAR UN 62,00 32.29 ~! . 001 .95 

52 em), externa (altura 31 em/ largura 36 em/ comprimento 

56cm). -CALDEIRAO DE ALUMINIO N. 40 .;. 

descrição: 

095 020 
-caldeirão de alumínio linha hotel especial, capacidade de 41 

REAL UN 3.00 177,1~ 531 ... 2 
litros; possui duas alças de alumínio: acompanha tampa de 

alumínio; espessura do alumínio: 2 mm; medidas 

~c. \ 
aproximadas: peso: 2.6 kg; diâmetro: 40 em: altura com ' 

~ tampa: 39 em; comprimento de alça a alça: 50 em. • 
~ - : . -qu,.i_ú~"r;;,rc~as é,, Am:tr:.l. 58 - Centro - luna • ES, Cx Postal 07,- Cep. 29.390-000 · CNPJ. 27.167.394/0001-23 

Tett·3 ~~'N,545-3~ -
"--..> '\ 

' 
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO 00 ESPiRITO SANTO ~~ ) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

~i "" ~'- SETOR DE CONTRATOS 
\) WI' 

PANELA !:M ALUMlNIO s..;TtDO N 30 

\!CSC'ri\ !k': 
- çaç.:~:o!-1 <'l'll <~lumi"!o bJt:j.:> n" 30, ca~;:~etc.1ée S li:ros. co11 

~\.1,\ \'77 du:ts a•\·~.s ct> m:~ctt>im rr?sas com ,11tlrnin'o e l:lo.s reb;tes 

C\'~'~11:\!,'S <'m cada eJ~. aoompJnha tam;>a de ah;m·r.io 
~v!·,~v. r··~l.:!;x dJ tampa marrom em plãstJco t>aque~te 

lJgu.:-m,1 C'J I;)c). es~ssura do alum-nio: 2mm. alumínio pohdo 

Nt t~r-1 "' esco\udo per dentro. 

POlE FABRICADO EM M'\TERIAL PLASTICO RESISTENTE 
õ.7 LT 

(\.I;" 0S: 
ct>scriç-,\<.o: 
- m~:d:~s aprc\imadas 20 em x 26 em h e 6.7 h:ros 
- C\.'nft'CC:onada em material resisten:e com tampa 

POTE PI.ASTICO CAPACIDADE PARA 05 KG tARROZ E 
ACUCAR) 

NSl 005 
descriç3~: 

-pote qu:~~rado. com tampa. fabriC3do em material plás:íco 
resistc.>nte. com espessura grossa. capacidade para 05 kg. 

POTE PLASTICO HERI\IETICO RETANGULAR-
CAPACIDADE: 10i)Q 111L 

t"51 CIS7 dt>scriçà.): 

- clim2ns~es Bí)roximadas do produto- em (axlxp) ô.9 x 13A 
>.. :o.sc:m. desenvotvido ern polipropileno. andicado para uso 
em fre:zer e microondas. 

TACA DE VIDRO -

057 OSIS 
descri;-,~ :>: 

• transp.:or2nte: ca;>acidade 2õ0ml - para água; 

-~ 

I 
ASC u~ 23.CO 67 TI 

UN 36.00 ~2 êJ 

RAINHA UN 31.00 12 ..:g 

I 
RAINHA UN 7.00 15 . .!.J 

NADIR UN iO.O:> -=r-
I -- SETOR DE COMPRAS: 21.( .: .~ 

.. :Sj SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO: 

' '-..... 

"' 

CAZELE SPORT L TOA - EPP: 

' ',, 
'· _.J \ 

13o.5?9.577! 0001~ éõJ 
, ~~ELE SPORT L TDA • -Av. liOSsa s da êPP 

~ ra. €onso'ar~ 30 Vila Rica • c .p . 29 ' yvv, 8 
I CA "HO ... . .301 • 08(} 
L: "' EIRO D: ITAPEMIRIM. ~:1 

~""'' do Amam i. 58 - Cootro - IUoa - ES, Cx Po"al 07. • C•P' 29 390-IJO{) • CNP J' 27.167.39410001-23 
r~.:-r.ax: · Sj J5"·5· 3'110 

' ' 

Z1.627 
., . ... 



DIVERSOS 

V1tória (ES). Quarta-feira. 05 je Fevereiro de 2020. 

PE 045/2019 
CONTRATADA: 
COMERCIO DE 
HOSPITALARES EIRELI 

HOS'FARMA 
PR(•DUTOS 

OBJETO: REGISTRO DE •'REÇOS 
para possível fornecomento de 
matenal médoco hospotalar para o 
Pronto Atendomento ~lunoct:~al, em 
atendomento a Secretana M • .mocipal 
de Saúde. 
VALOR TOTAL: R$ 14 132,80 
(Quatorze ~1ol Cento E Trint.o E Dois 
Reaos E Oitenta Centavos). 
VIGÊNCIA: 01(um) ano. 
Ibotorama - ES, 04 de Fevereiro de 
2020. 
REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 
Prefeito Municopal. 

Protocolo !>60561 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 016/2020, EM 
OBEDIÊNCIA AO ART. 1 S § 20 
DA LEI B.666/93. 
PE 045/2019 
CONTRATADA: BERIZA 

- COMERCIO DE LIMPEZA LTllA. 
•BJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

;>ara possível fornecimento de 
materoal médoco hospotalar para o 
Pronto Atendtmento Munocooal, em 
atendomento a Secretaroa Municopal 
de Saúde. 
VALOR TOTAL: R$ 2.774,( 0 (Dois 
Moi E Setecentos E Setenta f Quatro 
Reaos E Sessenta Centavos,. 
VIGÊNCIA: 01(um) ano. 
lbitorama - ES, 04 de Feve e1ro de 
2020. 
REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 
Prefeoto Munocopal. 

Protocolo 560564 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 017/2020, EM 
OBEDIÊNCIA AO ART. 15 § 2o 
DA LEI 8.666/93. 
PE 04S/2019 
CONTRATADA: HOTTSILVA 
DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para possível fornecimento de 
material méd1co hospitalar para o 

- Pronto Atendimento Munic111al , em 
'ltendimento a Secretaria Mumcipal 
de Saúde. 
VALOR TOTAL: R$ 14 253,80 
(Quatorze Mil E Duzentos E 
Conquenta E Tres Rea1s E 01tenta 
Centavos). 
VIGÊNCIA: 01(um) ano. 
Ib1torama - ES, O<! de Feve e1r0 de 
2020. 
REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 
Prefeito Mun1c1pal. 

Protocolo !>60568 

Itapemirim I 
i 

0 MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM 
- ES, através da sua Pro)goe1ra, 
torna público que a empresa 
HORTO CENTRAL MARJ,TAI ZES 
protocolizou renúncia ao recurso 
e o recurso da empres<l DALF 
COMERCIAL DE ALIMEN10S foo 
analisado e mdeferodo, refe1 ente ao 
Pregão abaixo: 
PREGÃO PRE$ENC1AL~ 
000138/2019 - REGI5T~ 
~ 
OBJETO : AQUISição even ual de 
peixe para complemento oa ces ta 

básoca em atendimento as Fê 11ílias 
em Situação je vulneraoi .dade 
socoal de Município de Itaperroorim. 
ltapemirim-ES, 04/02/2020 

DELCINEIA R. SILVEIRA 
Pregoeira Oficial PN! 

Protocolo 560541 

Iúna 

RESUMO DE CONTRATO 
NO 2812020. Partes: ~1un. Júna 
X Cazele Sport Ltda EPP. Objeto: 
aquisição) de utensílios domésticos. 
A vigência do contrato será de 
doze meses a partir da publicação. 
Va lor: RS21.627,45. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

VANESSA LEOCÁDIO ADAMI 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Protocolo 560440 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA 
LICITAÇÃO N° 001 /2020 

O Município de Iúna/ ES, com 
fulcro na Lei nc 10.520/02, Lei no 
8.666/93 e alterações postenores 
e LC no 123/06 e alterações, torna 
público a retificação do lote 
04 (Trêtnsporte colet1vo \ ~ículo 
para no mínimo 31 passag• iros), 
pregão :>resencial n° 001/2020 -
Registro de preços de fretamento 
de velc.Jios para transporte de 
passageoros. Onde se lê: • O 
VEÍCULO DEVERÁ TER NO f'IÁXIMO 
10 ANOS DE USO, TENDO QUE SER 
SUBSTITUIDO SE ESTA IDADE FOR 
ATINGIDA DURANTE A VIGÊNCIA 
DO CONTRATO". Ler-se-á : " O 
VEÍCULO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 
15 ANOS DE USO, TENDO QUE SER 
SUBSTITUIDO SE ESTA IDADE FOR 
ATINGIDA DURANTE A VIGÊNCIA 
DO CO\JTRATO". 
lúna/ES, 04 de fevereiro df! 2020. 

Jonildo de Castro Muzi 
Secretário Municipal de Gestão e 

Planejamento 
Protocolo S60439 

Pancas 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
N°002/2020. 

PROCESSO N° 3402/2019. 
Contratante: ~1unicípio de Pancas. 
Contratada: Associação Pestalozzo 
de Pancas. Objeto: Atendimento a 
cnanças jovens, adultos e odosos 
da edu :ação especia l conforme 
detalhado no plano de tra •alho. 
Valor Total: R$ 245.9',0,00. 
Vigência: 03 de Fevereiro de 2020 
até 31 de Dezembro de 2020. 
ID: 2020.053E0700001.09.0010 
Data assinatura: 04/ 02/ 2020. 

SIDICLEI GILES DE ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Protocolo 560285 

TERt-10 DE COLABORAÇÃO 
N0004/2020. 

PROCESSO N° 3873/2019 . 
Contratante: Nuniciplo de Pancas. 
Contratada: Associação Pestalozzi 
de Panc<Js. Objeto: Atendimento a 
crianças jovens, adultos e idosos 

o~11 _.,1 •~I' 1111 111\ '''H'I' lti\.UI'I''\1111"1\II,oll' \l»oHilH'f'll<:IJ'\'tn 

"' . - .... 

da educação especial conforme 
det lhado no plano oe trabalho. 
Valor Tota l : Rs 29.913,00. 
Vig .. ncia : 03 de Fevere1ro de 2020 
até 11 de Dezembro de 21}20. 
ID: !020.053EOS00002.0'1.0002 
Data assinatura: 03/02/1020. 

SJDICLEI GILES DE ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Protocolo S60287 

1 ERMO DE COLABORAÇÃO 
ND003/2020. 

PROCESSO NO 3874/ 2019. 
Contratante: Municíp10 dt! Pancas. 
Contratada: Associação 'estaloz7i 
de r ancas. Objeto: A:cnclimento a 
cria -.ças, jovE,ns, adultos e Idosos 
da educação especial conforme 
det<1 ihado no plano de trabalho. 
Valo r Total: R$ 1<).000,00. 
Vig imcia: 03 de Fevereir<• de 2020 
até H de Dezembro de 2020. 
ID: !020.053EOS0000.09 0003 
Dat<~ assinatura: 04/02/2020. 

SJOICLEI GILES DE ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL 

Protocolo S60288 

Santa Teresa 

DECRETO N° 035 /2020 

DE< -ARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
ÁREA DE TERRA PARA FINS DE 
DO~ÇÃO. 

O F EFEITO MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no •J SO de suas atnbulções legais, e 

Con ,iderando o Processo 
prol ocolado sob o no 1661 2020; 

DECRETA: 

Art . 1.0 Fica declarada de utilidade 
públ ca a área de terra con tendo 
barr 1gem finalizada a o;er doada ao 
Muro cíp10 de Santa TerPsa, medmdo 
49, ~.0m 2 (quarenta e nove metros e 
cinquenta certimetros quldrados). 
de ~roproedade do Sr·. Evandro 
Zanette, CPF no 0<15.697 227-76 e 
CI n> 1.226.738-ES, casado com a 
Sr8 • Lucinete Maria Loss, CPF no 
093 994.387-59 e CI no 1. 796.773-
ES, do Sr . Evaldo Za netti , 
CPF no 090.332.4 77 63 e CI no 
1.2. 6.743-ES, casado com a Sr3 • 

Fransciele Dondoni Colombo 
Zanette, CPF no 122.ó91.437-
36 <! CI no 1. 951.51 1-ES e do 
Sr. Carlos Augusto Zanetti, 
CPF no 017.230.077-06 e CI no 
960 496, casado com a Sr•. Iane 
Regis da Silva Zanetti , CPF no 
09:;, 772.187-56e Cl no 2.046.939-
ES, pertence'lte a uma área de 
terr rural medindo 200.000,00m 2 

(du. entos m il metros quadrados}, 
localozada em São João de 
Petr•.Ípolls, nesta C1dade e Comarca 
de !'an ta Teresa/ES, confrontando
se ;;o Norte com Irmãos P.údio; Sul 
co n-o Pascoal Zanettí; Leste com 
Rio Santa Maria e a O•: ste com 
Adwnar Luiz 11aler e quem maas de 
direto, registrada no Cartório do 
Pnrne1ro Ofícoo desta Comarca, sob 

a matrícula n<> H 18 
Art. 2.0 A ár!a rkcl tda ce 
utilidade públ•c; co 1s : ote r o 
Artigo 1° deste Decrel.o ec : st·naca 
a contenc;ão de á;1ua • r ;ndo o 
abastecrn-ento Jar..J ;!: jer éoS 
comunidades c~r:>ar a e trai co 
Municipto e será doa Ja ;o i Jnoc1pro 
de Santa Teresa, flcand ncluoca 
na doaçãc as oo1a5 de o. r ;mento 
localizada na me~m;, à1 e •. 

Art. 3. 0 Este Decrtto • tra em 
v1gor na data d~ sua p • lrcaçao, 
revogada! a!- di,;pcs i •s em 
contrário. 

Publlque-~e. r~g l ;tn!-S•) , umpm
SE! . 

Gabinete do Pre 'eit ·) ~~ ~~ 1 1pal re 
Silnta Te1 esa, Esta.;., d Espir.to 
Santo. em 04 de Jéone1n • , 2020. 

GILSOI'I ANTONIO DE SALES 
AMARO 

PREFEITO MU NICI f \ L 

Pro t ocoh :: 60445 

; _ Ml I 
Sao . ateus 

I 

EXTRATO DO CONTRATO 
DE RATEIO ~o 001 1 :' )20 

CONSORCIADO: FUNDO 
MUNICIP.IIL DE ~.IIÚI • SÃO 
M'\TEUS. 
CNPJ/MF: 11.356.656/00 I -00 
GESTOR: HENRIQUE LUIS 
FOLLADOR. 
CONSÓRCIO: CC\ ;oRCIO 
PUBLICO DA REGIÃO \1)~ 1 'DOES 
- CIM NOf(TE/ ES. 
CNPJ/MF: 03.008.926/llO I -11 
OBJETO: Rateu as < ~spest.s 
do CO\JSÓRCIO er t ~ 0s 
CONSORCIADOS no~; te rn c • do art. 
ao da Let Fedenl n .o t I l07/05, 
e, com ba:;e na soluçz.c, 
Orçament3na a~·r01.ac ' pela 
A~sembleia Ger;.l, tr:r d< )Or flon 
o efetivo funcio 1anu)rto a scce 
aclministr<rt1va jo CC I ÓRC!O, 
p;1ra fins ele ex•:c JÇbo co~ • l]etlvc•s 
e finalidajes de CQNS: I :10 no 
tocante all medE le> d'1! g.' ·rn~n.-a 
reg1onal para o'erw j.; 
relat1vos à ar e é de ,; : 
termos du Contoato: di! 
Publico nrmadc•. 

erV1((1S 

e nr·s 
nsorc o 

VALOR: R$ 357.76-,..\'1 t !lento> 
e cmquen·_a e sete mt !;el : entos e 
sessenta o! quatn r<!õr! c Jarenta 
e nove centavc.s) 
PRAZO: Aré 31 / 12 '2C2J 
DATA DA t.SSINATUKA: H 1/2020 
Fiscais: F sca1~ "'itulu c uplente 
respectiv. Fernano ~ :;= : ela o o 
Reis e Lustane dcs San _c· ' lves 
DOTAÇÃO ORÇMIEI\ 1 ÀRI \ 
0090.009o)l0.10.30:!.014 õ 2.147 
PROCESSO: OCO.SS:l/ 2)2 : 

São ~1 óteus/E3, 04/•)2 •no. 
Henrique Lu is Foll i1dor. 

Secretáric Municopal de S 1 .de 
ProtOCI)Ic 560305 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Fundo 

Municipal d!! Saúc'P. 

CONTRAYO N'' 00"-/2 )2' 
CONTRAYAOA: 1/IAÇI ( SÃO 




