
CONTRATO N° 67/2020 

PROCESSO N° 3081/201 9 

CHAMADJ PÚBLICA N<• OO:U2020 

SEGRI:l'AIIA OE GEjlJ\0 E PLANE.IAHIEf'lTO 

Por este 1n·,trument ) part1cular de Contrato. de um b :o o MIJNIC IPIO DE IÚNA/E:~; ~·esso.:1 1.r c1c e 

dire1to púbiCO, dev damente 1nscnto nc CGC/MF :; tL c 11) ;~ • 16i' .394i0001 -23 >)m sEd:: 1· 3 a 

Desembarpador Er:;ammonclas Amaral . n.0 :i8, Cer(ro. lúll<t - t::s. ne~te ato r·~1:· ·~sentadc• ~: 1 :ll : :r 

WELITON VIRGÍLIO PEr;: EIRA. Prefetto Mun1cica oras1 E' 'IO . casado. servidor p.;bllco pc r:ad1.1 10 

CPF n ° 9f 8 381 2E·I-68 e RG n ° ~ 1.639 8 re3icler :e e c or~ c 11iado à f~odovia E S n< 185 r::m·,:, ta 

Boa Sorte Nossa Senhora das Graças, neste IV1un1•:io1o. :::orc:l'.'anle :ienommado C OI\ TRAT AN"fE e 

de outro lado EDER SALVADOR MIRANDA, brasile1·o:,, po1iaclor do CPF n.0 139.!)!36 . 52 7-7 1. rE:sid f. I e 

no C6rreg0 Perdit;ão. s/n°, Zona R.1ral. lúna/E ;; csp· 29:390-000, doravante denom in3 j : 1) 

CONTRATA DO( A) , ·esolvem assinar o presHnle C:o1trato ·~ lle sr= reÇJer .3 pelas c.lá..tsulas El cond ç , s 

segumtes 

Os preçoshrodutos contratados se9ue em ane>"o (a t::xo ·1) 

01) CLÁU~ULA PRIM EIRA -- OBJETO E DE.SCRIÇ ~O DC ~~ PRODUTOS: 

1 1 É obJEto desta contratação 3 AQUISJÇjlo DE :;ÊNE IWf ~~LIMENTÍCIOS n ~ AGRIC lJI .. TU: A 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR M OE ~!i l ii,IADOS AS ESCOLA ~. E: CRI:.CI-11::!) : :> 
MUNICÍPIO INCLUÍOAS 1\10 PNAE- - PROGRAMA NA CIOI\IAL. DE Al.IMENTJ~Ç /10 ESCOLA!< e 

acordo con o edital n o 002/2020 - Chamada f>l J ic::: •:ue passa a fazer p3rl: r r tegran t'! c •. e 

ms~rumerto independentemente de anexaçao ou ~~a IScric.b 

02) CLÁUSULA SEGUNDA ·- DO VALOJ;. E COI\ID t •::õE~~ DE PAGJ!.MENTO: 

2.1. Pelo fornecimento dos gêneros aliMentrdos, nn qLar l ltat•vos descritos no Pr:>Jelo dr~ V e nela '• e 

Gêneros PhrnenticiOS da Açtncultura Familiar, o (;:) CO "TRA fADO (A ) recebHI'l c va O' ~cta •. e 

RS18 865 :,5 (oezo1to mil oitocentos e sessenta e cw~o ren s .r"nta e cinco centalfosl 

2 .2. No va lor acordado já estão incluídas as oespe!>él:, corr fr :-te . recurscs humanos e mate ri 315, é~ , rn 

como com os encargos fisca is, sociais , comr:rc.iais trab: lir i ~.ta-:; e pr:wi·:ienciários n quaisquE! out· s 

despesas r, ecessanas ao ctJmprimento das obrigaçô ?s de t; :o1 ren:es do presente :::•)r' tra :o 

2 .3. Não será efet .Jado qualquer paga mente ao ::ONT :: t , T t..DO .:m=tuanto hOl o~ r::r pe ·d~! lr~,, e 

liquidação la obrigélcão f1narceira em virtude de per 3lidac: I! :. .1 rnadirnpléncia cont l'.uéll 

2.4 O pagnmento sera efetuado em parcelas rren·;;.r 3. pc ·produtos ,:Jfe:,varnem: .' 1~rt!S.lUE!S n ;:c ... 1 s 

no prazo dt ~ até 30 1tnnta) dias mediante a apre senl;1ç:ão ;: Pre!'el tur ::; M11 <1ic1pal c·E· I. Jnc: de cl )•:: .mh o 
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(s1 fiscal(is hábiliei~. sem E: ""lenda~ ou rasu 'a~. ~ te·· ocot· d~ o recel)irr.ento na for na pre·JI· ;t<t 1:; ; t 

73 da Le1 n~ 8 666/~J.3 e suas a•teraçôes 

2 4.1 O ace1 te da nota fiscal/fatura será fetta pelo n: ·;pons à1r :·l jo St~l:>r de Alimentaç:áo Esc•)lc:r 

2 5 Ocom·ndo erros na apre5entação do (s) doct rner :> (:.J f scal tts). o (s) rm;:;rn tst sn3 ~ '' 

oevolvido ts, á contratada para correção. ftcanco .; statH~~~c:co qu(! o prazo par p.3garn~-•o !.: a 

contado a part11 da data de apresentaç:ao ela 1o·;a ";; ura CE-VIcl<>rnent:; c:xr,nida 

2 6 O Con r atantt:: poderá deduzir o o pagam·~n1o im Jc r t~l'I C tét: v e d qu31ouer t1tul li' E t<)!"::Jn (j ~. 1 s 

pelo (a) co ltratado a} e'T' decorrência de 1nadim::>IE '12ntc ::cn ratu<l 

2 7 Os pa~1amentos serão efetuadc·s at-·avés dt~ der ó -5:-r ::n' onta c<:)r rente do 'c1· 1::: :de no Bê 1 o 

por ele incl1cado e :;erão contados ela d:J ta ele cErti l caç:.: ·,, ac·= t.:11;ão d(l objeto wlt3r:;c, c~>Pst· , , ~- o 

verso da l'l!ota F s.::8I/Fatura em 02 tduas) v as :om ., v s c do functonáric 1;1 'rnoetenle p;:, • o 

racebtment::> e ~onfc:rênclé:l cos rl'esrnos 

2.8 Os pa~ lament o~; pod1::·ã8 ser sustado:- pE!Ia C::}n''atante· nos segL 1ntes casos · 

2 8 1 Não cumprimen to das obrigações assumi,j.: s cp. : ! p:)s~.am. de Glguma f0 rt'l3, c WJ-dtc:é: · a 

ContratantP. 

2 8 2. lnadi11plenc1a de ooriÇ~ações assurnrdas pela C: ) 'ltr:=.~tê da para com o Municipio da lúna. por c r 1a 

do estabeiE!Cido no Edital que procedeu ao con tra~o ; 

2 8 3 Erro! ou vic1os na(s'l Nota(s) Fiscal(is) de Ser. iç.o:l-,:t ura• s 1. 

2 9 Em cc:so de attaso no pagamento, o Cot'trat;: do f,,: u-> à pme<~pção dos nd ces cd r 3 ~ e 

remuneraç3o bás1ca e juros aplicadcs à cadernt~ta C•! poc• P :mçn desce o tnadimplelller to êtE! ·=· f?1t 1 o 

pagamentc 

2 1 O. As nc tas ftscats dos gruoos for11ais deven3o sr' ~r- 1 )PlE- ,ja ar- so:íaç.3o o~ · nr era-h a 

03) CLÁUSULA TERCEIRA - COMPOSIÇÃO DE P l! f:Ç O~; : 

3 1 Para a composicão do preço dos géneros alirrmr. c!r•• :: 1~\··=·a ser considerad: él'l ~·s- F:H:; )h. c 

n° 4 de 02 je abril ae 2015, elo Fu'ldo Nactonal de C• :!'e ' •'C ' n ento ::a 1:.ducação 

3.2 Face a osc1laç:ãc de preços durante o ano ç1eran :lo !>u,; :•!;si vos PE·diclos de repéi1 tuéiÇao c e· :m,,· · ; 

tendo em v1sta oue as oscilações são provccadí?:; po· :;ttuaç:ões cl máticas 0~ 1 ;:inda qL.;.mtc a 

sazonalida-1e de alguns p o :lutos agricota ;, altmanc :>o rpr :m titativo de oferta e procura e 1~e-n:H:1 1 s 

se• poss 'v~J a realização de cotac5es trimestrais ~.rant: ~os proclutos em nos~o •:omé·cto - · 

cotações e ;tas que devert1o ser realizadas pe:la Secr .:ta r ia ~11 u n 1cipa l (!e ~~gricu ltu 'cl. ,ja ;eglJl li!'· fC1r •1 3 

a) As cotacões dev·?.'ão ser realtzadas "in loco' c:>téi 'l:1o :> on:çc "da banca·· do L'gdr no mcmentr· a 

cotação; 

b) As cotar:ões deverão se.- realizadas por meio o,;s ser.; ::ores lot:>dc·s na Sectetana IVILJI I<: o:~l 'e 

Agricultura FERNANDO APARECI DO BATISTA SIL JEIRJ\ 1 P~ULO SERGIO F FI LIDE NT~; &:~ 

c r ) !, , - l·t t! ~; 1) • h, 1, I r 1' - I 
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c) As cota< ões deverão ser realizadas no rr inrnc ·: m o:: tré~.) sup1:~rmercados que c,ferecarn 111. , >r 

diversidadE t? prat iC:é-1 t)abitual no comere:> dm; prc · luto~. ob1etos da pretensa con:ratacão, c:1 !I:· ;) 

mercados !Citados à ::orrercialização êos proclu to~ cbj::lc) cl:1 comratacão. corr.é·Tr:Js cor·fi:nj) ·m 

nossa reg1é o com:> rnerc:adlnhos·· 

d) Tambern deverá ser rea rzada JUnto à ferra do.5 :·rodr; :nres , urai~; lccal, respe:rtanclo a "tabe õt •.e 

preços·· da referida fe1ra, onde os produtos de,terãc ter ·:> rr.~smo preço de cacalle:m tat>Eia:Jo 11. o 

podendo haver divergencia de preços elo me~. mo) fYU1uto wtr·: ~~. bancas ou barré1Cc3S. evrt:llld:> és . 111 

superfatu'é mento: não havendo tabela de p'eç.o!; n : refer .ja ferra •) 1:reço conmoemdo v;llido p: a 

efe1tos da < ctacãc 

e) Todav1a em hrpotese aiÇJuma serâ acerta e OL adrnn:J3 c:.t1::ão realizada CCllll C•S contr3t<:·:l o~. o 

presente cc.:rtame, t·=ndo em vista evitar uma possivc: l l~Ont in:~< ão ele~ va lores . 

04) CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO DOS PH ::::os· 
4 ~ No ca:;o de ped1dos Je reequi íbnc.s econôrnc: -firancE te por .:ar:e do co· --- tGco <!SIE? o: lt>.: a 

demonstrar de forrna clara, por ir"Jtermédio dH ::>la1i ;ha:. dE! :.1sto a compos1c<n co : ~o .. o o·": > 

md1cando fatos irnprevisívers se não for o case:, cn:liCiH 'atos previsíveis cc 11 conseq.tén• i s 

imprev1srvEis. apre~.entando dessa forma, d•:>cumosr tos c.D ·1pnbatórios dos fato~. ;:1le~ ados e · 1 ~1C' e 

reportar a atos ab~olutamente estranhos ao futu·c :ont-at:> a análiSE! da solicita.;:ãc OE!nlrE: ou s 

critenos. o contrc;taYe adotara, além de ampla pes·· UJSê d ~ pre,;os :jemorstração de reais imp.3·.t ·s 

sobre a ext:cução parece· contábil e JUridrco 

4.1 1. Não serão reconhecidos pedidos não fundcmP'itados "desacompanhado.; de d•)cum::n<o!; c 1 1e 

comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido; 

4 1 2 Ped do de reequilíbrio econõm,co-finanr::eiro é t ·'e>cecln :-r to excepcional n 3) ,;~ adrnitinc:c c· • J·U 

manejo par a corrigi• dismrções da equação econôrr .:o l:rarc:ecra do ccntrato q1H~ ';::télm <JE cerre: i s 

de preços que o contratado n;3o teria condrções de sv:.ort;31· JC~ na E:-poca d :: apresent:; ;:ãc• do sc~u Prr :. •o 

de Venda Solicitaçôes dessa natumza serao pront·a rH?n~•:! ncleferido:: .. 

4. í 3 A deliberaçãeo de deferimento ::>u indefe~riri1En: · do P•::l de •:era div..;lgada err l"e 30 (tr .,, ~1) r. : ; 

4 1 4 Dura'11e a an.3 1se d·:> oed do de reequ11íono pe c c:,:·t 'ê a 1 :e ·1;~0 ;era aon111 <: ;; sv;c <: 11!;~1 · .o 

fornecimento do obJeto clestt~ contrato. Caso iss·:> o·::c rra. cn ·1:;titu1rá 1nt:=xecucão 1=<: '·'' ' -tas o:)'lflê• 1 s 

assumrdas implicando nas s:mções cabíveis 

4.1 .5 Sob )fmhum :>retexlo haverá raeouilíbno c;ccn· >nii·: c: : in :u 'c.e1ro retmat1vo C• :;· 3:?C será c c• tt:11 a 

panr da m. 1n1festação do contratad:> para os próxn os i•)l nnc r1ent:;s :>ara os :1u,i1s 1ão t· ~n ·,a " o 

ainda emrtlja a Oraem de F:.Jrnecill'entc 

05) CLÁU~ULA (llJINH, ·- DOS RECURSOS ORÇI\MENTM~IOS: 

5 1 As despesas decorrentes da pr~sente cont1ataç.1o s~o 

!'I: u •.'1 '· I . 
l il .r ~ :7~ n I t 
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C80003.04lC60014 2 054 33903000000- Ficha 1H6 :t.J~ ::. za.l:l ctesd'' J3 oelo Ord1' t a:Jm de )E•!:C t • s 

o empenhe c e recu ·sos necessános á c:Jbettu ra c o cnlk :o 

06) CLÁUSULA SEXTA- DAS OBHJGAÇÕJ:S: 

6 1 CompHe ao COI\JTRATANTE: 

6 1 1. Real1zar os pedidos de entrega dos géneros c 1r.1 êl'tl :·cedéncta m n1ma de Ob dté s (I! e s. 

6 1 2. Proceder ~~ conferência dos étlimer :os n::>s a:-~ect::~ :e quali::ace e de qt,;:inti<iade 10: a c1 · o 

recebimenl::> 

6 1 3. Con1unica· a Coordenação de Aliment3çãc F.st.::l~.t ra Secre:ana Muntc pa' de :.:uc<1 •o 

qualquer impropneoade verificada. bem como situaçt>E!S de acréscimc ou decréscimo dos qu;mlilct • ·s 

estabelecidos. 

6.1 4 . EfetL ar os pagamentos a CONTRATADA pele ; gé~.w::!; efettva'Tlente entrt=9des e aceitos 

6 1 5. Guatdar pelo prazo de 05 (c1nc:o) anos as Not:t; Fi~. ::2i ~ de Ceon· pra os Termos ele Re-c=: lnP.I' •J 

apresentacos nas prestações de co'ltas. bern CO'l1i' o PwJ<H•) d1~ Venda de GénGr Js ~l1rre1t c:i<,~· , a 

Agricultura Familtar para Alimentação Escolar e 1 OCLII'I~nt::>s ane:cos. estancc 1 cltsoc.s ç<'o '· .. a 

comprovaç3o 

6 1 6. Recf ber o produto, dispon1bik~ando local dat ! ! homn :o. 

6 1 7. Verhcar mmuc1osamente. rt:l prazo fi>:ado 3 '(lllbr '1;dad•:! dos ben; :cE br·:::o~ <:0"1 s 

especificações constantes do Ed1tal e da proro~;ta c• "a !11 ~ .;e a:etté'Çéb e recelmr :1t:> ·::ldrn,· :,,<, '· 

6.1 8 Acotnpanhar e ftscalizar o cumprimente ela!: nbr1;;ét;üE; da Contratada <;:ravés .:f<! ::•:!''''· li' 

especialm: n:e desic;·1aclo 

6 1 9. Gemnciar o contrc: to até o seu venc.imemc accrrp:tn"landc o curnprin=nto de tcdé;:: s 1 s 

cláusulas r a integra 

6 2 Compete a CONTRATADA 

6.2. 1. Garantir ao CONTRATANTE é! fiel execução de obJI:t: e· d3s denai; condiçües ne;te in~;tr Jrrt:: .. ,o 

previstas . 

6 2 2. O CONTRATADO se comproMete a fornecer c•: ger•( !fCIS alimentícios da íl.gn:;ullura f='::nill31 'O 

CONTRATI\NTE conforme descrito no Projeto je Ven:lé ele Gênero: Alimentic os aa t-.gn::o!L a 

Familiar. p<lrt.e •ntegrante c:le!:.te lnst·urnento. 

6.2 3. Realizar o transporte das rnf~rcacjorias pociL ~i d~t~= pios agric::ull:Jres até ;::· cJE pend ?,, :.tC:I'· a 

CONTRA T !\DA. 

6 2 4. lnfor11ar ao fll!tnisténo do Desenvolvrmemo .~; 'Jrt• - 11/[.L:, o:; 'ialores rndr" ' t:u!. (!2. ·,er·<:léi 1 s 

participante·s do F>roJeto de Venda de Gêneros Alin· ·!rtic c:•:; ~1:: 1\gnc tlltura ;:amtlt.; ps·a ?.11 H!r1lit• o 

Escolar. e1·1 no má> imo 30 eiras apés a assinatua d: c.onli<1l: ')Or rYJ•:!iO de ferra•••·::nla dtSf>C1il: lt;·; a 

pelo MOA 

f ~ '11 1 \H li •I'' · •·t '· I Jr Jl. , I ' 
', • j .. '" I; . {' I' , • 
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6 2.5. EfetL ar a substituição elos gênt3ros con!;ider.3dr 1s inad:::•)uaclos r•ara o consumo no praz::J T!éx o 

de 24 (viril: e auatr•J 1 horas 

6 2.6. Comumcar a .A.dmmis~ração no orazo máxime oe 2'- (v 111e e qt.atm c hora~ q .. e c:ntecE:::t'· a t • a 

da entrega, os 110tcvos que imrosscbíhtern o c Jrno- r ente do prazo pre1• : > ::om a (j,; . a 

comprovaç3o 

6.2 7. Guardar pelo prazo dt~ 05 (cinco) anos, cop • a~. da!:. l·l•: t:ts F:csc&•s ele Venclê• lJ cnngéreres oi s 

produtos particrpantes do Projeto de Venda de G: nen-~ ,:, ir·lf:;ntic os da Agric·.t urc:. F:: 1111 i::· 'l ·, a 

Alimentaçã::J Escolar estando à disposição par.: con pro ,• :1ç ;3o, 

6 2 8. Responsab !czar-se pe o ressarc nentc d·:! da cs cé;t~acos ac CONTRAT ;,.\TE ou a t•: ·cc: ': ; 

oecorrente > de :;u; culpa ou doi:) na execLÇilO do co ·1tra o não •::xclumdo :·u ·edLtZ rei~ l: a 

responsabc cdade à flscalczação 

6.2. 9. Não ·ransfenr ~ outrem no toclo ou Jm petrl•:!. :' obje:o :•actuadc. 

6.2. 1 O. Par3 qualqu~r alteração a nutricionista cl 3 :3er retan~ cl·~ educação de'le ser c-:: ntatacla c:orr r f o 

menos 01 {uma) semana de antecedência. 

6 2 11 . Efe:-tuar a entrega dos itens em per'eita:: corcl l ~~·=·es . no prazo e locais 1ndccéco:; t::: a 

Administracão. em estrita observância das espe:cfiCél ;,ões rn: pos:as acc.mpanhadc Ja 'espect ''a r': •a 

frscal constando oetalhadamente as inoccações do tipo e v : c:::rlénc1a e cert •dõe~ 11:?~Ja· iva:. 

6.2.12. Re~ponsabc czar-sH pelos vicos e danos decr,rrente õ de r;roduto, de acor:b ~cn os <crt ;~cs ' 

13. 18 e 2E do Códcgo de Defesa do Ccnsumidor (l.·!i n'' 3. :• 7 8 ce Hl90). 

6.2.13. O dever pmvisto no subitern antericr irn:>ll• a r .;3 c J t1i~1ação de a critélic· :la Adrnc'l,:::rar: ) 

substituir < orrig1r o J remover às suas expensas 1~ > 0 1 a;'<• rnm:1mo de 2411 (virt•: : quatro ~'!•:>ré ~ o 

produto qu·= não atemda as Hspecifrcações de quaiKI< <i e 

6 2 14 Ate 1der p-ontameme a quaisquer excgências Ir Nl·11f'1is traçãc. rre entes a:. )l:ij•:to cç IY::~ ;;· e 

contratação. 

6 2 15. Mé•nter. durante toda a e:<ecução do cc rtrato E!i'1 cocnpat bclidade ç.:u-n as oorrç;éc l s 

assumidas todas a:; con•jiçôes de habilcta (ão e q .Jal fica·;~ul E!XIQidas na Chamada Pút lica 

6.2.16. Re~ponsabil izar-se pelas despesas dos tribul )S. e r c:: rgos traoaltlrstas. preVI(:lenciaric•s. fi~ c : ; 

comerciais taxas "retes. deslocamento de pessoé . pre~l3:ão de 9arantia e quacsq.Jer o.Jtr<:s ~ 1 e 

inc1dam ou venham a mcrdcr na execução do co'ltrat: 

6.2.17. Toclos os produtos oevem atender as espe~:ifcc;;çiJE• s ::le qualidade constantEs n:> H lél1 s 

produtos q Je não atenderem as especificaçõe~; !!cr;co cl-::v•:lviC:o:; e de'vem ser 'E!COihidos E ··:!pt):t ·s 

pelo produ·or. 

I " 1,-4 '1 l I •'l J • fi I I 
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6 3 O hm te 1ndrvr::Jual de venda do agricultor fa 111liar <! ~o empreendedor f;3míiíé1r runl pél '.t a 

alwnentaçã•) escolar deverá respeitar o valor má:<irno le F<S n 000.00 ~vmte mil rea1s: por Dt\ =>Fé~~ ~ 11 1r 

I ano I entrclade executora, e obedecerá às Sf!guinte: regr;;1:;: 

6 3.1 Para a comer: alização com fornecedores ir di. idua ~. :: 9ruoos 11forma s. os :c ntrato:: 1d •. 111 ; s 

frrmados d•werão respertar o valor máx mo ce RS2C .000 O :• 1 •J•nte mil mais). por D 1\P Farn li:'' 3r 

entidade e: :ecutora 

6 3.2. Para a comero::: talização com grupcs formais o l'tOniê rrt~ ·n 3xrmo a ~;er contmtaclo ~ .era o r:·sul t 1· o 

do número de agncultores fami11ares, mLnidos ele D1~ P F.=:;r 1.3r ... sentas na DA F' .I 1rid c::a rn .tltq: hc. o 

pelo limite ndivrdual de comercialização utili;~and·J <: ~e~1 , r•l•: hrmula 

Valor máxi11o a ser cont·atado = n° de agricu llon= :; rarn.ares (Of•Ds familrar:: :. 'l!.::rn•:: r·.:t L. • P 

Jurídica X I~S20 000.00 

6.3.1. Cab•! às cooperattvas e/ou associações que fi rrnélr f·r· c ontralos corn a E ·, :.,HJe E:xec.ut1;1 : a 

rasponsabi 1dacle çelo controle d:. atendunent: )CJ I rr it:· rrdivi:1uc:J de ven: :; :os •:a:;•Y' e 

comercialização com os 9'UJ:OS forra•s 

6 3 2. Cabe às enttdad<~s executoras a responsal 1il rdade. pe lo controle do att;ndrn1ento d:) ,. 1 e 

mdividual c e venda nos cé'lsos de comerci.3li2:ação c >mos ~trupos inh rmais e a9ricultcres r r di'IIC l l ·; 

A estas ta1 nbém competem o controle do lirnit1?. tot ' de v.: ncl;"l ::las coope'atiVêl ~ f· a!;soc.i<: ç<:e~. 1 · s 

casos de C·Jrrle'c ahzação com grupos formars. 

07) CLÁUSULA SÉTIMA ·- DO FORNECIMENTO: 

7 1 O inici•) da e·ntrega dos gênero!; a limenlíci·JS s.:rá im:cl atarnent~ após o receL,irn:nto da O ·c;: m 

de Forneci nenro se'ldo o prazo do fornecimento at ! o tenn nc da quartraade adqtunc.a ou até ~i I e 

dezembro de 2020 

7 2. A entrega serâ semanal nas Escolas de Ens 10 Furcl~r 1ental: C•r Nage 11 ·~br<ahir Dr:c lr• .a 

Amonm de Oliveira Delf1no Batista V terra e Elzc: de •: .a siTo ::;c<Hdrni. Creçhes Mc: r• ,, ela Penh r1 •\111 · 1n 

Souza. H e e na Vier r a de Moraes ( F'ing~ de G·~nt.;:. • 1::a!;1J ·: : Vo•;ó Orei lia e Al 11 OXélrtfad•,/Lst:H e 

Central da Secretar a Muntc 1pal de Educação, C:)rfo · ·ne c1 :n:·~ ama :te &ntrega 

7.2 1. Ende reço elas únidades escolares 

1 

2 

3 

4 

5 

E:scola 
. . - ------- -

·::MEF Ot;o linda J,morim de Olive1ra 
- ------ -·. 

·=MEF Dr Nagem Abikahir 

·=MEF Dr=lfino Batista Vieira 

r EMEFE!Zãde c~istroscãrdini 
C: EMEI [1..1ar ia da Penha A. Souza 

Loca1izaçáo 

\u2 ,:\f'rpt11ophio de- Olrveira. Si" Gualé1b:l ré 

~ ·.r o. t:;nl::o Rios . 299 Quilo 11bJ 
----- -------

\ua 13e·ntamim F•Jnt:)ura s/n, O str to de I'J 3 

Distrito :1~ Santíssima TrindérciE~ 

~ua Pot31<l Micl1e: I Antônio, s/n Ce 1tro 

l~ • 1. 11 o;: nt 1 I" r , 1 'i I 
I) i ~ l 1 !Ir • 

iS 
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- --·-- ·--- --· 
6 :1::1 Helena V1e1ra de Mo1 aes (Pin~o de ::·1.: F' c •:::a \' icl1e An to1110. s'n ~:e ·tro 

3emel 
1--------::::----- ----- • -- --------- - -· - --·. . - -

7 :EI Casu c ;:.18 lrwél'l~lél, 40(1, Ou:lombc 

8 ::EI l/ovo Grcil1a J i,,; Ar 1 :;- c AugLIStc de OIIVE!I'~l s/' Ft::rrelr3 \ : e 
L - - - -

7. 2 2. Os 1: rodutos =l"treg Jes no Alrnoxanfado/Esto<,ue CE! ·,Ir a! ela S•:!cretaria M YliCIPéll dE! ~-:: ucB• ; •o 

deverão esta r clev1camen1e embalados e aconclicior· :tdos c r; forma él n~1o sofrer ela no~ no tia r s.~·o ·! ~ 

Devem se1 entre9L es devioarnente identif icados ~>r e:.c•:l: irclus1ve as da zona IUra ccnf:>l ·e 

tnformado no crono·~rama de entrega 

7 3 O re ;eb1rnenlo dos gêneros alimentiCIOS c! H-Sf~·-é ne(!rante apresenlaçao do 1 E-nn•: e 

Recebime·•to e as Notas Fiscats de Venda pEda p1 !SSoa · = s~onsável pela alir1f:!"1 tação 10 lo:" :e 

entrega 

7.3.1 . Todé• entrega cJever:3 :;e,- acompanhada de r-:, 1tór1:• c.:~; liroduUs en treg ue~::. devendo eo 'tH:~' o 

ser atestado postencrmente juntaclc a nota fi !;c<tl 

7 4 Os qL antita~rvo:; de procutos pre•tistos neste t'!l"-- :1 <' no crc: 10-~r.:Hna de I st · bL c.:uJ ~ ~· o 

fornecidos/:>:ecu~aclos a part1r ela oublicação de ms1 ·r o.-.:, c-., ·rato 1 a l r1prens;: '·· t( é I 

7 5. Os gêr eros a 11 1enl!cto~ a serem e1tregues a J ~ :·nh8 ~n• :: :;•::rão os clef '1tdo:; 1 1 ~rta'"l3ua p 1 é1 

de compra podendo sar substitUI dos quando oc:wc:t :1 net;.:~;:;i~ade c:es•je cue o; od Jto:> sut:!'~th : s 

constem r.~ mesmél chamada publ ·ca e seJEm corrr d<ltos lltrmc ona mente e qLE 1 subst.tu•;.~o :, a 
atestada pr: lo RT, que poderá conta r com o n:!spaldc (:lo c.~ 1: 

7 6 Os ite11s serão receb1dos él pattir da !ntrena o;: ra eff:·itc• de veri l'icacão da corfonwdélce (;)J ·s 

especiflcaç5es co1stantes na proposta do pn:sen t•:. tenci:J ~~ 1VI unicip o o prazo ele 0 7 (sete) diiõ3 ~ ' a 

realizar a éce1lacão oef1nit iva dos p ·odutos. ser;do él imeo at.~ aceitação de forma JXovisór1a No c 1 ~o 

especifico jo feiJàC preto e feijão carioquin'la seré- feito ~~~~.:e de coc1;:ão no rnonento dé Ent·E' ~ 3 

devendo prta'1to •J forne·ce.jor aguardar o teste ~a a descarregar o pmduto 

08) CLÁUSULA OITAVA ·- DA SUBCONTRJHAÇ.il :> : 

8 1. A CONTRATADA não poderá subcontra tar o fo neCII'"It?rtto objeb d•) presente ê1ju ~ te. 

09) CLÁU~ULA NONA - DO ACOMPANHAIVIE:NTC: 

9 1 A exncucão jPste •n:;trvrnerto será aC:)n1fJ ·n;~ ! 3 '! fscalz:c:d 'I oor !H:I 'rt(•· pr~··,1.~ .,.,.. e 

oestgnado Jela Adrll"liStração. que anotará em ren s ·c c- ·::r - >, ~c das as u-crrén: :; · ·;;a:; ~ naeié:!: n 

a execuçã•l do presente determin3ndc. o que for •:::r:~.:;.;r,:, s reg ... lar zacão ,-;.~ ':~r as 01 ·Jr~·.; 1 s 

observado!, e deveté atestar a exr;cução do ·=>b.eto >hSE!'''''dw; as d sp•)SIÇôes ,j,:,t.;: contr<: w s::·• o 

que não s<>rá perm it•do q .Jalquer pagamento. O 39• miE! fi~ c:t ·r.::ê.dor do contrat<:r t~ se·rá a Sr ;1 ~ :. a 

a ~ t' ·' ,. n. 
i• . 
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Horst. mat icula n° 304019 ~~ Marc(~lo Amaral Gor r: si r·l:ltricula n° 307373, non E!ado por :; YL a 

subscrita p : lo Gaoinete elo Prefetto. 

9.2 A fisc 31ização do presente contrato f1carü a . wgo cl:: ~ e-sret:m: Mu1ic 1pal de E o. c.~~~:::1c a 

Entidade E><ecutora de Corselno d? A rnentaç3o E~ :01?.- •· ~;1 r e C·ut·as Ent1oml•·:; j:!5içn:1:::1s 1: c 

FNDE 

10) CLÁUSULA DÉ CIMA - DAS SANÇÓES ADMIMSTI~~~~ T I\11\.!3 E F>E"JALIDA:>ES· 

·10 1 Pela ·nexecL.cão tota l ou parc1al da conlmtaçác:> tJll QJalqJer madimJ í:·rl:lét corte<: :u.., a 
Admmistrac ão Mu·1 cipal poderá ga·artlda prévié dde~ a r o p azo ele 05 (cmco) cf as úte1s .DL:! a 

CONTRAT '\DA as ~;eguinles s:mções: 

I - Advertêr .c1a: 

li -· Multa de 1% (um per cento) por dia sobre o v<: or tCt lét d(IS 1tens zrrematado:: pelo c·a·t1c1pa1 I<~ 

lim1tado a ' 5% (qui•12e por cento i. pelo não curnprirn ;nto co r: razo de assinatura co contrato q.1e ~ > á 

de sete d1a:; corndos conta dos do recebimer to da C· mvc c 3::.§o 

111 · Multa oe 0,5S~ (rneio por cento) por dia sobre o 11:1 or r)z oroem de fornec1menteo exped1:Ja. lllnlldl o 

a 15% (qu 11 1ze por cento) do valor tota l o os lote: arre na1:adn~ pel·) c:o ·1tratado, pe:lo :ltrEso PC p ·a;:r I •e 

entrega dcs produtos pela não re tirada da Orcle~r· de Fcrnecimerr:o pela rec:t.~.; e·rn w tre!~i~t· s 

produtos objeto deste termo ou subshtL.;-Ios ~u3n<lc1 necE::; ;mil 

IV- Multa ele até 5~·) \cinco por cent:·) sobre C• Vé>IC<I tt~t~l :l::~ ltet s arrE·rratados p1~in .;cr tra;ad:' 11f'. o 

nas s1tuaç )es em que o atraso no forneci mente, :;eriJICC• fr11strar o propós1tc) a auto:n ~a·; 3: ~ e 

fornecimen to/serviç:J 1 1 nadirrplemento absol ,1teo), b•· n 1 c o 110 ~ eor qL alq uer outr·:O · ";:11t:> .jf.! 1 ·,f r i' . t~ 

contratual decorrente de iTegulandad-=s n.3 ~xec 1çá·:o c;; < :mtra:açü:J ou v c• ,çacl ao~ dl~"' s 

pactuados· 

1 O 1 1 . Os cn1ites das multas referidas nos inciso~. I 111 c:· 'v devem ser observa<) O::: f=:O ~tu;: 1rN :, a 

cada eptsódio de~ infração dos deve)res contratuais de rr <leiO que e•1entual apltcc:u;§c er·1 m·:tn~<: o 

anlenor. d2 sanção a1nda oue ern seu pa :amar má> imo n ~~~ ) <•bsta a incidência da -n11lta p.m:t ~c' ·s 

infrações 

1 O 2. Caso se constate oue o produ'o fornecidc• r: e I·- contmt :1do está er1 desconfo1 'Yllclade! o ui~ 1lõ 1 a 

com as no;mas vigentes , o contratado será obri~Jao:.o a ~?.>ec:utar quantidade equivalente de proc. o 

regular. 

1 O 2.1 . A c itério da t\dmiPistração. o cn:ldito decorre; nte :lo ten1 1 O 2 poderâ ser al: 3ttCO d:: €\'E r .. . i s 

pagamentcs devi:jos ao cont·ataoo. 

10 3 Ante o surgirrento de tndicios de 1rregularicacl :lS qL:: J'O!.sam. em tese, e1~E·1ar a ao1 Cé'~;·~ " ·e 

sanções. c partic1p3nte sera mtimado para apresentaç;3c:o ::H defesa no prazc :h· cmco < 1a:: u : ; 

contados cJ·) recebimento da respectiva mtimaçiio 

I ~ l~ I 

'I 

'1 I 1 

Pr• 
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1 O 3.1. Decomdo :> prazo para defesa, com ou ser-, rE:sposta, a autoridade superio · .: J~~· :til á 

motivadamente pela aplicação ou não de per alidack 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RE~iCIS. lO: 

11 .1. A Adtninistração Municipal poderá declarar re~ :indid•J c> Contra:o quando: 

11 1 1. lne:·:ecuç~to :o tal ou parcial do Contrato, ·~n~e. :1 ·1dc ~ ~; cc·nseqt.'ênctas con·ntuai:; e élS p c: · ~; !; : s 

em lei: 

11 1.2. Nãe> curnp-imento •)LI cumprimento irn::gulat c :! c at ! L. •a·; contratua s espe~ 1 ::a ::;õo? 3 ~ >1 é . : 

11 1.3. Ler tldão no c:ump'iMento de Contrato. ev.31 cl•J ? a drn nistrac; ãc co nprov<t ii 1'1:: o~ s11: li:• .. e 

da conclusáo do fornecimento do ob. elo nos pr3zos ?.St.IA 1 :~ -:o~ 

111.4. Atr; .so tnJusttftcado no tnicio do fmnectmentc :I J C•Jtt:to 

11 1. 5. Par ailsação do fornecimento do objeto. sern J• sta -: .:t•J:;a e prévia c:omuntcaçtl) à Adrn111!: :me' .) 

11.1 6. A subcontratação total ou parcial do SEU ob eto . a associaç~to cjo Contrataoo con1 ::lutre 1 a 

cessão out ransferê1c1a. total ou parcial. b<·m como a fusi3c: dsã0 ou incorporaçãCI. nüD admitidétS r H: : I e 

Contrato 

11 1 7 De·~atend1mento das dete'minacões re9ular !S da ltrt dade da P.dmtntslra:.-2-o clesrqrtélo:la c ;. a 

acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto as .im ccrr1: as de ~.eus superiorE-•; 

11 1.8 Cometimento re1terado de faltas na s a el\Ecução. ano•:adas pela F scah<:ac~o ·a 

administratão. 

11.1 .9. Quando o •talor das multas aplicadas ultrêi)Ass:;r de 10% (dez por C·=nto) do valo ç l<:t 3t 

contratado ou após o trigésimo dta de atraso no curn )rimf: 1to d::: obri~;ação assutr !!j êJ . 

11 .1.1 O. O r orréncta de caso fortuito ou força maior. r• !QU a1r ente comprovada. irnpejit111a o 3 ?.>BC ti• , o 

do Contrato. 

11 1.11 . Razões de mteresse oúbltco. ele al:a n ·?Va'l•; a E 3rnplo cor.heCIIT'•: ,.o u:;:tfl : :tcl<: e 

determinac as pela Admm1st·ação e>:aradas no prJc1 ·s Sll c:dnr strati :o 3 1ue se ( E r e c• Ccnr1.:tt: 

11 2 A Ac min1stra·~ào Muntctpal poderá, ainda, s•. n· ~. ; ·.~tf!f de penê!l1dade. ,j ,; farm n:~ct · ld ' l o 

Contrato p x conventência adminis trativa fu 1dame ta da ·-=ct: iJendo à CONTf; fl'í t\DA. nEstE: .;, : ) 

retenções nventu;:1lrnente efetuadas e os valorc:s co• resoxder tes ao fornecime , to já ?xen tado5 :·I e 

a data da r· ~scisã::• se acetlos pela Fiscalização 

113. O C)\JTRATANTE em r2zão da 3UfXE·mac n d·:.s , ... ,~eresses públicos saore os <n!rE <: .·s 

particulare~, poderá 

11 3.1. Modificar t.n1tateralmente o ccm~·ato parê 1Tlt?ll1or ê.•j :quaç;io a:; f nahdade!; de tnteres~e r: J Jl ~ ) 

respeitando os dtreitos do CONTR.ATAOO. 

11 .3.2. Rescindir unilateralmente o con trato, nos caso~ :le infra•;:ão contratua. OtJ ina )tic;3J '·o 

CONTRATADO; 

11.3.3 Fiscalizar a execuçãJ do c:mtrato; 

I\ \ I ti 9 J (fi. I I •' 

. ' 



11 3.4. Apl car sançôes mot,vaclas p1~ la inexecu;ão ·: )tal ·:11 1 ::arctal de aJuste . 

11.4. Semc re que a CONTRATANTE alterar c.u resci1 cir o c·:>ntrato sem culpa do CO \IT :::tAT? DO. d·! .e 

respeitar c eqUilíb rio econônico-finance.rc garantillC:•o-ltw o ;3wnento da remuneraç.3o ·espe:::t111a c. a 

indenizaçã·) por cle~;pesas jé realizadas. 

12) CLÁUSULA DÉ:CIMA SEGUNDA-· DA VIGÊI Clt\: 

12 1. A vrg1 :ncia eles te contrato ira do dia de sua publ caç3.;J msurnida na imprens3 ate ~ 1 de .j,; !2'r: ro 

de 2020. e ooderá ser aditada mediante JUStifica:ive c :1 auto1 idade supt::rior competer· te .; aco··do for r 31 

entre as partes . pre:>ervadas as condrções e::senc:ia c, ; do 1E!·~ <K io . 

13) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTER.AÇéS ::s CO IHRATLIJ~ I S: 

13.1. O Contrato pode rã ser alterado, com as dHv·cla : I LJ~.-:~ fic ;3 l i'tas . nos ,:;eguinte:; •: -E os 

13.1.1. Unilateral-nente pe,lo Con tratante: 

13.1.11 . C•uando houver rnodificaç{to oas especfic lCÕE·~ ::an mell··or adt:-qua·;:3·: té :n1ca cl(l!; ..: ! s 

objetivos; 

13 1.1.2. Cuando necessária a modificação co:1trat1 .;1 Er' l Jt;corréncla de acré:;c: ;r,w :: ou dirninrJI• .o 

quantitativa do SE!U objeto. 

13.1 .2. Por acordo nntre as partes: 

13.1.2.1. C uando necesséria a modi ficaç i o de rc:!gm'le c e Entrega c o objeto ern face de verifcca• :. :o 

técnica da •naplicabil !dade nos termos wntratu;:,is or g iná n :~; 

13.1.2.2. Cuando necessaria a modrfic2ção da forrn ~ de p:J~j:trnen to por imposição :ie circt..nst.3 l : 1 s 

supervenie1tes, mantidos o valor i1icial atual zadr.. . ved.3cl -=' a antcxipação do Po39élme1\0, s1:r 1 a 

corresponcen te entrega do produto; 

13.1.2.3. C Contratado se olxiga él aceitar. nas rn•:smErs c:onoiçõe:; contratuais . os a c ré~ cirr C·5· •. u 

supressões que se "izerem na contratação. até ?5% vint2 e· c inco por cento) do Véllcr ;r icial <ttu&liz<t•JO 

do Contrato. 

13 .1. 2 A. Ouaisq ue r tributos ou encargos legars c riadc s ."!Iterados ou ext inb;,:;, ber'1 C:<T ·. a 

superveniê1cra de chsposi;ões legar!;, quando ccorr los .:;,o.:.:; a data de ;presentaç :l•J da prc po:;t ::J ·e 

comprovada repercussão nos preços contratados, in· )l rca; ~~~J ? r ~·:isãc oE·ste:; par3 n :éus ·2u p~:E1 mr: 1 ·S 

conforme c caso. 

13.1.2.5. Em hav1:!ndo a lteração un.latE-ral do Cont1:t!o qu~! :111 rnent•'! cs encar'!J{)!Õ :jc C..: n.rat:'l•jo: o 

Contratantn res tabelecerá pJr aditamemo o eqt..ilí:Jrin ecororr1c? fina 'lCE!iro iniciei 

'}"': 

• · !">1'·-fa t Ht il · ? ~; · , · (;ntr',, lur l/f'~. I 

'.. · ?1:: 11 , ·c 17' l i<< , 1 • r 
... 
J l .. 
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14) CLÁU~'ULA DÉ.CIMA QUARTA - DO FORO: 

14 1 Eleg1!m o Foro da Comarca de ll'ma - E S, p;: fé·l •: 11·1m ··= n qu<:1isquer dúv c: ; o J co:Hn:;lê . 1 s 

onundas d • ~ste Contrato e que 'lão possam ser mso: lvica!-' o:··· 1reios acl•nmistrat , ~. en, n: <. 1c1· e 

expressarn:nte a qualque· outro por mais pr vtl:g la· o :J •. <: ~.t : j~ 

E por estar:rn JUS<os e contratados, ass nam o :>n:!S•: n'le ~!!l i . :2 (:iuas1v1as de tg ;: tecr e "onra n= a 

que se produza seu efe1to legal . após lido e achado 1 onfor" 1e 

Fazem pa1te des:e ::ontrato o Ed ital de Cr ar'laCiê Publica 8C'esc do das lnfi)IWaçóes cbt1rê-= ·o 

certame dê chamaca pública. relar.:i::maclas no An1:!>.: I. 

lúna/ES, OD de mar·;o de 20/.0. 

MUNICiPIO DE~~~· • . 

Sr. Welíton Virg~~la - Prefeito Municipal 

Contratanl e 

EDER SALVADOR MIRANDA 

Contratado 

J I t 1 I .,.: ) • I I I li I f 
: 1, r• 



On;JefTI 

Conrrato 

Empresa 

CPF 

End;:reçc 

Sec··etan;:, 

Local 

Irem Lote 

136 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTi'.O 

SETO·~ DE CONTRATOS 

ANEXO· CO NTRATO N° 00006'Tf2020 · SEOU ÊNCIA N"000002545 

Chamada Publ1ca W 

Cont1 ato N° 000067/2 
---

EDEP SALVADOR Ml HANDA 
·---

CPF: 139.596.!i27 -71 

CORREGO PEHDICA 

- ----=-----· .-.·-·········--·-·-·-------·--------·---·' - ··--.l 
000l4 - SECRETARIA OEEDUCAÇÂO 

-
0046<: - SECRErA RIA MUNICIPAL DE EDUCAC.I\0 ·-------

Espec ltcação 

PO' P.\ DE "RUTf.<; 

...,.----··~ ------~···--· . ·--
l• '' ::Juam u·· J • ~ u(J 'J• 

--··•-------·--·--· ·-·-
---------·-"f"--~~;~ ;· 

------·--·---··- --·-··---1-
de5c< • âa 

P<JI >I <le f• ulas Sé1'JNflS rlrVI!IS •r. . :: •t b,Jiége-m rt~. kg 
1113.0) ; r. 

d•ILI I(:ii•J ·re •15. cr111 data 
reg•str >de •nspeçã.J do ó ----- ! ECRETM UA MUNICIPAL DE EDUCJIÇ.IlO: 111.8 i!i ' i 

·-··---------- -----·· .---·---····- -·- -~-----··--· ·-·-SECRETA H/A DE EDtJCAÇAO: 18.81 35 
- -----· ----- .. -ÊDER SALVADOR MIRA ~0~~:---------13 i 35-

-----

Rua D;:s ;:pam•nordas do ,e,Nra. 5f:· · ce~t·~- I una ES C> :>()s•al J7.- C::p 2( :.!·C·:,-:·1 :· ·;J >j ~., ; 67 ;• .: 'C001·2 f- ---------.. -
Telefax (28) 3545· 31 40 
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Iúna 

RESUMO DE CONTRATO 
N° 084/2020. Partes: Mun. Júna X 
ArtOex Move1s Escolares ltda ME. 
Objeto: contratação de empresa 
para aquisição de mobiliários em 
caráter emergenc1al, amparado 
pelo Decreto no 04/2020. A v1gênc1a 
do contrato será a part1r da data de 
publicação até 23 de julho de 2020. 
Va lor: R$95.082,00. lO CídadES: 
2020.037E0700001.09.0008. 
WELITON VIRGILIO PEREIRA 

PREFEITO 
VANESSA LEOCÁDIO ADAMI 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 
Protocolo 569549 

RESUMO DE CONTRATO 
NO 75/2020. Partes: 1'1un. Iúna 
X Roberto Carlos Lemos. Objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios da 
agncultura famil iar e empreendedor 
familíar rural destinados as escolas 
e creches do Municip1o mcluídas 
"'NAE. A vigência do contrato será 
a partir da data de publicação até 
31 de dezembro de 2020. Valor: 
R$18.477,95. ID CidadES:2020.03 
7E0700001.18.000 1. 

WEUTON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 569595 

RESUMO DE CONTRATO 
N° 57/2020. Partes: Mun. Iúna X 
Borges Matenais Elétncos Ltda ME. 
ObJeto: contratação de empresa 
para aqu1sição de matenais elétricos 
para manutenção e conservação 
da rede de iluminação pública, em 
caráter emergenc1al, amparado 
pelo Decreto no 04/2020. A vigência 
do contrato será a partir da data de 
publicação até 23 de julho de 2020. 
Valor: R$15.407,50. ID CidadES:2 
020.037E070000 1. 09.0005. 

WELITON VIRGI LIO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 569615 

RESUMO DE CONTRATO 
NO 66/2020. Partes: Mun. lúna X 
Zenilda Mana Salvador M1randa. 
Objeto: aqUisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar 
e empreendedor fam•liar rural 
destinados as escolas e creches do 
MuniCÍPIO incluídas PNAE. A vigênc1a 
do contra to será a partir da data de 
publicação até 31 de dezembro de 
2020. Valor: R$18.865,35. ID Cida 
dES :2020.037E070000 1.18.0001. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 569672 

RESUMO DE CONTRATO 
NO 67/2020. Partes: Mun. Iúna X Eder 
Salvador Miranda. Objeto: aquisição 
de gêneros alimentÍCIOS da agricultura 
familiar e empreendedor familiar rural 
destinados as escolas e creches do 
MunicípiO incluídas PNAE. A v1gênc1a 
do contrato será a partir da data de 
publicação até 31 de dezembro de 
2020. Valor: R$18.865,35. lO CidadE 
S:2020.037E070000 1.18.0001. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEI TO 

Protocolo 569674 

RESUMO DE CONTRATO 
N° 68/2020. Partes: Mun. Iúna 
X Evanderson de Moura. Objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios da 
agncultura fam111ar e empreendedor 
familiar rura l destinados as escolas 
e creches do Município incluídas 
PNAE. A vigência do contrato será 
a part1r da data de publicação até 
31 de dezembro de 2020. Valor : 
R$ 19.994,58. lO CidadES:2020.03 
7E0700001.18.0001. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 569793 

RESUMO DE CONTRATO 
N° 80/2020. Partes: Mun. Iúna 
X Jose Augusto Mariano. Objeto: 
aquis1ção de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural destmados as escolas 
e creches do Munidpio Incluídas 
PNAE. A vigência do contrato será 
a partir da data de publicação até 
31 de dezembro de 2020. Valor: 
R$7.213,50. ID CidadES:2020.03 
7E0700001.18.0001. 

W ELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 569797 

RESUMO DE CONTRATO 
N° 81/2020. Partes : Mun. Iúna 
X Renan Emerique Eler. Objeto: 
aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor 
familiar rural destinados as escolas 
e creches do Município incluídas 
PNAE. A v1gênc1a do cont rato será 
a partir da data de publicação até 
31 de dezembro de 2020. Valor: 
R$9.794,16. ID CidadES:2020.03 
7E0700001.18.0001. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

Protocolo 569800 

Linhares 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N° 002, DE 11/03/2020. 

O Prefeito Mun1clpal de Lmhares, 
Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, CONVOCA 
os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados em Processo Seletivo 
Simplificado objetivando a 
contratação temporária de 
pessoal para atender demanda 
da Secretana Municipal de Saúde, 
a comparecerem na Secretana 
Munic1pal de Adm1n1stração e 
Recursos Humanos, munidos dos 
documentos de habilitação, no 
prazo de 05 Ccíncol djas útejs. 
contados da publicação deste 
Edital, para assumirem o exercício 
da função. 
1 DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS 
1.1· Função: MÉDICO 
CLÍNICO GERAL 
Classificação/Nome do Candidato 
1 OJSAMUEL RODRIGUES DO 
NASCIMENTO 
1.2- Função: MÉDICO 
DERMATOLOGISTA 
Classificação/Nome do Candidato 
1 °/MARINA FlORI NO BIANCARDI 
1.3· Função: MÉDICO 
GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
Class•ficação/Nome do Cand1dato 

\ •.•• rJ., • .. ~ . r.I.H,n. Vil" \~1 \\11 'ror>t 1\~f'kl-'"' l\f: t 1 \t lJ<lhi \l.>urx , ~ 'l•ff{:l ~+' \ \'lo 
ll ~IJ IJ 1 1 l,.•+otf i:,!, \1 ~ · olo· :r':" ~· 11 +•·liM O 

,-. ..~'J'"'-'"'"''·"'"''·'·'"''1 

V1tória (ES). Ouinta-feua. • 2 ce l1la•ço de 202G 

1 °/CAROLINA SERRI LEPORE 
LAVIGNE MOREIRA 
2°/ELLEN TOTOLA VASCONCELOS 
ARRIVABENI 
3°/LARISSA FEREGUETIE 
OUVE IRA 
4°/MARIA MADALENA CHAVES 
DUARTE PERES 
1.4· Função: MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 
Class•ftcação/Nome do Candidato 
1°/ALESSANDRA SHIRLEY PEREIRA 
DOS SANTOS 
1.5- Função: MÉDICO 
PEDIATRA 
Classificação/Nome do Candidato 
1 °/ CAROLINA CHAVES CAI'IPOS 
ALVIM 
AOS INTERESSADOS, ESTE 
EDITAL SE ENCONTRA AFIXADO, 
NA INTEGRA, NO MURAL DA 
SEDE ADMINISTRATIVA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS E DISPONÍVEL NO 
SITE www.!inhares,es.goy.br, 
MENU CONCURSOS PÚBLICOS E 
PROCESSOS SELETIVOS. 

L1nhares·ES, 11/03/2020. 
GUERINO LUIZ ZANON 

Prefeito Munic1pal 
Protocolo 569811 

RESUMO DO CONTRATO FMS 
NO 17/2020 

CONTRATANTE: 0 Fundo Municipal 
de Saúde de Linhares·ES. 
CONTRATADO: F. MORO 
REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EPP 
DATA ASSINATURA: 11/ 03/ 2020 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: RS 50.240,00 
OBJETO: aquis1ção de matenal 
permanente (ar cond1c1onado), 
destmado para atender as 
necessidades dos diversos setores 
do Hosp1tal Geral de Unhares, lotes 
1 e 2. 
RECURSO: 
08 
08.01.10.302.0967 . 2 .054 
4.4.90.52.000 
Modalidade: Pregão Presencial no 
02/2020 

PROCESSO: 022990 2019 
lD C•dadES Co'1trata, 
2020.042EOSOOOO 1.0 ! .0003 

Protocolo 5699 11 

Marechal Floriano -~J 
DECRETO N.o 10.417/2020 

PRORROGA VALIDADE DO 
CONCURSO PÚBLICO. 

O PREI'EITO I..,L 'l :C.P.:.L o:: 
~1ARECHAL FLORIANO, ESTADO DD 
ESPÍRITO SArro ~o uso de S.Jas 
atnbUIÇOCS leg ~IS e, 

- CONSIDERANDO c Cor.curs 
Público no. 001'2016 · 

DECRETA: 

Art. 1 o - Prorroaa. ::li) r rra" c•:: 
(do•s) anos, a \al•dace co Cr-r • 
Público do Poder E"CCL.li"> > 
~1U'11Cip al para Pr 
de Cargos Efet• ;os conr,y~ 

resultado flnal norrologaco ;>el 
Decreto no. 9.730 2015. 

Art. 2° - Os cargos :::os 
ex1stentes no quadro oe pe~!>O;il 
ou os que •orfn , •acos -o ' 
de validade co p-e~ente con,ur~ 
serão preenchidos, confor:--1· 
necess1daoe " a c s::>::.· b 
finance1ra, respeitando-se a o a, 
de classificação aos cana oatos. 

Art. 30 - Es· Decreto er.·r _ c 
v1gor na data de sua publicaçilc. 

Art. 4° Revogam-~,~ ,1, 
disposições <!m contranc 

Reg•stre· se, Publique-se e 
C.Jmpra-se 

r.1arecna1 Flor ar ES 19 ce 
Fevere1ro de 20/0. 

JOÃO CARLOS LORENZONJ 
Prefeito Municipal 

Protocolo 569706 

Marilândia ; 
.~,.. ,, 

DECRETO N° 4254, de 11 de março de 2020 EMENTA: COr<;'. O(,.. 
OS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS, DE QUE TRATA O EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO \JC 001 2~ 15 
PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL. D~o. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA·ES.EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N ° 009/ 2020.0 Prefe1to Mun1c1pal de l'lanlànd a, Es·ado co Es" • 
Santo, no uso de suas atnbuições lega1s, confendo pelo art. 64 mc1~0 !' 
da Lei Orgãnica do Municipal, Resolve:Art. 1 ° - Cor .. oca• os cana•oa· 
relaCIOnados no ANEXO I, li e li! deste ed1tal, aprovado no Co~cur,r =>,., 
(Edital de Concurso Público no 001/ ?015), a compar.,cerem a~e a da' a 
19 de março de 2020, a contar da data de pubhcaçao do presente ed1ta 
no horário de 11h às 17h, na Secretana Mun•c•pal de Adrrrn1st•aca_ · 
SEMADI1 Térreo, no Préd1o da Prefe1tura ~1un1C1pa l C<> '1a••lâ-,d·a. s1t ar 
na Rua Angela Savergninl n° 93, Centro, Manlând•a·ES para apresentac2 
da documentação que comprove habthtacào est•oulaoa como pre- -equ s • 
na área em que os candidatos foram aprovados, es:abeicc•da pelo cCl ta 
acima citado e observando as peculiaridades des•e Ed tal :le Conv::>caç2c 
Art. 2°· Os candidatos deveram estar mun1dos dos documentos ongma,s 
e 01 (uma) cópia simples de cada documento, prev stos no 1tem 9.2 co:> 
edital, 1 a Fase.Art. 3°- Os candidatos convocados. constante no Ar:e ... o 
I, que não comparecerem ou não apresentarem documentaçao no 
prazo eStipulado no Art. 1° do presente ednal, estar a autor-tat•camente 
eliminado, ou sob declaração de renunc1a tem porana oassara para o final 
da lista classificatória, conforme 1tem 9.J do Ec!.ta nc Oll 2015.Art. 4 0 
• Este Decreto entra em vigor na data de sua pubilcaçao. Registre-se. 


