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CONTRATO N° 1312021 

PROCESSO N° 0415/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2021 

SECRETARIA DE CESTÁO E PLANEJAMENTO 
snoR DE cormu.ros 

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICIPIO DE IÚNA/ES. pessoa :uridica 

de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.0 27.167.394/0001-23, com sede na Rua 

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

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do CPF n.0 

788.456.027-53 e RG n.0 599171 - SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado ,João Rros, n° 

65, Centro, lúna/ES. cep: 29.390-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 

empresa D'FLORENCE COMERCIAL DE COSMÉTICOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n ° 
12.085.1 76/0001-72, com sede na Rua Vergilio Rosa Vieira, n° 55-57, Térreo, bairro Basiléra , 

Cachoeira de ltapemirim!ES, cep: 29.302-844, telefone: (27)98134-7370, endereço eletrônico: 

asseptcareadm@gmail.com, neste ato representada por PEITER WILSON VIDAL BENTO, 

brasileiro, solteiro, portador do CPF n.0 112.824.117-05 e RG n.0 1332965121 SSP/BA, residente na 

Rua Virgílio Rosa Vieira, n° 55-57, bairro Basiléia, Cachoeira de Jtapemirim/ES, cep: 29.302-844, 

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

pelas cláusulas e condições seguintes: 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 

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

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2021, 

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE, conforme Termo de Referência. 

1.2. Os quantitativos contratados não vinculam a administração ao seu consumo total por se tratar de 

contratação emergencial. podendo ser rescindida a qualquer tempo por vontade e conveniência 

administrativa. 

02) CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAG AMENTO: 

2. 1. O valor global do Contrato é de R$3.335,26 (trcs mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e seis 

centavos). 

2.2. O(s) pagamento(s) será{ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação 

à Prefeitura Municipal de lúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis). sem emendas ou rasuras e ter 

ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n° 8.665/~3 e suas alterações. 
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2.2.1 . Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabeled do que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe fo rem 

devidos pelo fornecedor, em decorréncia de inadimplemento contratual. 

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

por ele indicado, e serão contados da data de certificaçãolaceilação do objeto licitado constante no 

verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do funcionário competente para o 

recebimento e conferência dos mesmos. 

2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o 

efetivo pagamento. 

03) CLÁUSULA TERCEIRA- EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 

3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

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

com a execução do presente, determinando o que for necessário ã regularização de falhas ou 

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

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

será a s,-a. Camila Batista de Aguiar, matricula n° 308843 e Raquel Grangillo Guedes Rodrigues, 

matricula n° 308844, nomeados por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 

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

devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

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

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 

04) CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 

110001.1030500228.900.33903000000- Ficha 126, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador 

de Despesa. 

05) CLÁUSUL,A QUINTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA 0 0 

CONTRATO: 

5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 

UJqttallzaoo com cam~ca 
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5.2. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 06 (seis) meses e poderão ser 

prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 

da situação de emergência de saúde pública. 

5.3. A condição de eficácia do presente instrumento contratual se dará com a publicação, na forma 

prevista no artigo 26 caput da Lei 8.666/93. 

06) CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6.1. As empresas que não cumprirem as normas e obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas 

às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

10.520/2002 quais sejam: 

6.1.1. Advertência; 

6.1.2. Multa: 

a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, calculado 

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

b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou resctsão 

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 do contrato, limitado a 15%, pelo não cumprimento do prazo de 

assinatura da ata, calculada pela fórmula: 

M=0,01 X C X 0 

Onde: 

M = Valor da Multa, 

C = Valor da ata 

D = Número de dias de atraso 

6.1.3. Suspensão: suspensão temporária de participação em licitação e impedimemo de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a OS (cinco) anos, quando a fornecedora convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta: 

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

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa. exigida para a celebração do contrato; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo Inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal; 

Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n! 58, Ct ntro, lúna/f.S, CEP 29 390-000 

CNPJ n° 27.167.394/0001·23 r Tel: (28) 3545 4750 1 Rama l: 2401) emaif.: conlratos@luna.es.cov.br 
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h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e nfio éfptJ:lr o 

pagamento. 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração PúbliCél. em caso do 

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 

contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da fictlante cu 

contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal no 8.666, de 21 de JUnho de 

1993. 

6.3. A verificação posterior de que, nos termos da fe1, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará cnme de fraude à licitação, conforme 

previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na aplicação de 

sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de JUnho de 1993, sui'ls 

alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enQUanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

07) CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO: 

7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições prev1stas nos artigos 78 c 79 da 

Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do anigo 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 clausula segunda, nos termos deste rnstrumemo: 

8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato: 

8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 

cláusulas na integra. 

8.2. Constituem obrigações do contratado: 

8.2. 1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela L1citação que 

procedeu ao contrato; 

8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda a!.'s requisitos de 

qualificação necessária ao exerci cio das atividades que lhe for confiada; 

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

Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 

Rui ~embargador Epamlnondu Amaral, no 58, Cenvo. lüna/(S, CEP 29 390·000 
CNPJ n~ 27.167.394/0001-23 f Tel: (28)3545 4750 f Ra mal: 24011 ema il: cornratos@ivna es ~:ov.br 
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8-2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejulzos. 

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

Contratante, ou a terceiros. 

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

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência 

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

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

exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 

8.2.7. Comprometer-se a iniciar os serviços 'la data acordada, constantes da au!orização de 

fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de lúna; 

8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as espec.ficações e demais elementos técnrcos que 

integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas existentes 

09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justi ficativas, 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 decorrêncra de acréscimos ou d•mrnu•çao 

quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.1.2. Por acordo entre as partes: 

9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

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

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

correspondente execução dos serviços; 

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

supressões que se fizerem nas contratações, até 25% {vinte e cinco por cento) do valor tnicial 

atualizado do Contrato. 

9.1.2.4 . Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

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

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou pard 

menos conforme o caso; 

9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado 0 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro intcial. 

Rua Desembargador E~m111onc!as Amaral. nt 58, Cl'ntro. l<ina/LS. CfP 29 350-00Q 
CNPJ nt 17.167.39~/0001·231 Tel: (28) 3545 4750 I Rama!·}~Oll ema J contratos@iuna êS,go-J br 
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10) CLÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10·1· Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato 

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

ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorTer durante o 
período do Contrato. 

10.3. O presente Contra to será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao 

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

contratante. 

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

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

10.5. Integra este contrato a pertinente dispensa de licitação e termo de referência anexos, cujas 

disposições vinculam ambas as partes. 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

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

oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios admimstrativos, renunciando

se expressamente a qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor c 

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

Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

1- Anexo 1 - Termo de Referência; 

11 - Anexo 2 - Preços contratados. 

lúna/ES, 02 de março de 2021. 

Romârio Batista Vieira .,. Prefeito Municipal 

F' ~ 
i 12.085.176/0001-72 k 

D, FLORENCE COMERCIAL 
DE COSMÉTICOS • EIRELI 

~~ J(\ J \\ n -:::> ~ R:J~\': 'g;::aRosa Vieiía.W55·5~ 
' ~ 9/J 1 V~.JJ • rJ.~ b .h1 1 b Ba·,'-'a C;lrho·1ro de l'ap ES 

D'FLOREN E coMERCIAL DE coSMÉTicos EJREU L ) ·' · -~ c • ~minm · 
' CEP· 29 'lfl2-844 - 1 

Petter Wilson Vida I Bento I ou procurador legalmente habili tado .~~ ...1 

l!u~ Desembargador Cpaminondas Amaral, nt 58, Ctntro. lüna/lS. CfP 29 390·000 
CNPJ nt 27.167.39~/0001·23 I Tel: (28) 3S4S 4750 1 Ra:nal: 24011 email: conlralos@•una es gov br 
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TERMO DE REFER~NCIA 

DISPENSA DE LI ClT AÇÃO LE113.979/2020 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO: 

1.1 . Contratação de empresa para aqu1s1çao de equipamentos e materiais em caráter 

emergencial, para atender as necessidades das INSTITUIÇÓES DE ENSINO PARA O INICIO 

DO ANO LETIVO DE 2021, tal problema foi identificado no dia 07 de janeiro de 2021. A 

aquisição faz parte das medidas de proteção para o retomo às aulas seguindo orientações do 

Protocolo de Volta às Aulas encaminhado pela UNDIME à Secretaria Municipal de Educação. 

2. MATERIAIS, ESPECIFICAÇOES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS: 

2.1 . Os materiais, especificações, quantidades e valores constam no anexo 2. 

3. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO: 

3.1. A transmissão do coronavirus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do 

Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O 

enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de materiais e insumos de prevenção 

de contágio, transmissão e manejo dínico dos casos diagnosticados; 

3.2. A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando por base 

a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 

orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à disponibil idade de 

materiais de higiene, e equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre outros 

bens e insumos que se fizerem necessários; 

3.3. Neste sentido é necessária a contratação pública de insumos/equipamentos de forma 

emergencial para o enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em conformtdade 

com a Lei n° 13.979 de 2020, nos termos deste Projeto Básico. 

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

4.1. A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento da 

emergéncia de saúde pública de importãncia internacional decorrente do coronavirus 

(COVID-19); 

4.2. Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de 

Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, 

Rua De~embarcador Epaminonda1 Amaral, n9 SS, Ctntro, JtinJ/LS, CEP 29 390·000 

CNPJ ''~ 27.167.394/0001·23 I Tel: (28)3545 4750 lllimal: 24011 email· tontrato t@iuna.ell:Ov.br 
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impre\isivel em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da 

pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavlrus (Sars

Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários palses; 

4.3.Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei 

Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória n° 926, de 20 

de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDl) 88/2020, que declara o estado 

de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavlrus; 

4.4. A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4°, da lei Federal n° 

13.979/2020, em virtude da situação emergencial; 

4.5. Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art. 4°-C, lei 

Federal n° 13.979/2020; 

4.6. Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto que alinhados a outros cuidados e 

políticas já adotados por esse órgão, são instrumenlos de extrema valia e relevància no 

combate e prevenção ao contágio e proliferação do coronavirus (COVID19). 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

5.1 . As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias 

fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 7° 

e 14° da lei Federal n° 8.666/93; 

6. VALORES REFERENCIAIS DE Mt;;RCADO- ORÇAMENTO ESTIMADO: 

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

de Preços junto ao mercado para definir o Orçamento Estimado para a pretensa contratação, 

utilizando a Instrução Normativa SCL W 010/2019; 

6.2.As pesquisas de preços poderão quando necessãrio ser realizado por Ser1idores da 

Secretaria solicitante, desde que, seguidos os parâmetros da Instrução Normativa SCL N° 

010/2019; 

Rua ~m~rgador (~mlnondas Amaral, n9 SS, Ctntro, lún3/(S, CEP 19 390-000 PJc•na s de 17 
CNPJ n• 27.167.39~/0001·23 1 Tel: (28) 3545 4750 1 Ramal: 1~011 em~~: ccntratos@:uoa.es gov bf 
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·3· A técnica a ser adotada para elaboração do Orçamento Estimado devorá seguir estntamente 

a Instrução Normativa SCL N° 01 0/2019, com base nos valores extrafdos dos orçamentos 

obtidos na fase interna do processo. 

7. TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE: 

7 .1. O Tratamento as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se darão conforme prece.tua 

o disposto no Art. 48 da Lei Complementar n.0 123/2006 (alterado pela LC n.0 147/2014 c 

Decreto Municipal n° 009/20, demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras 

previstas no Projeto Básico e respectivos anexos, que o integram. 

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS: 

8.1. Os bens objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois os padrões de 

desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. DECLARAÇÃO 

DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado. 

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Na hipótese de haver restri~o de fornecedores, a autoridade competente, excepcionalmente 

e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de 

habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da 

Constituição, conforme modelo constante do Anexo I; 

9.2. O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias, contados a partir do encaminhamento 

da Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

lúna, de forma única, na Secretaria de Educação, localizado no seguinte endereço: Av. Dep. 

João Rios, 23 -Centro, lúna - ES, 29390-000. Horário de funcionamento de 07h 30 as 11 h e 

de 13h as 17h; 

9.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos 

resultantes da incorreta execução do contrato; 
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9.4. A contratação deverá seguir os seguintes parómetros de Responsabilidado Socioambientaf: 

9.4.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 3 

da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da 

União e normativos correlatos; 

9.4.2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material 

constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei no 

6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou 

certificação energética), além de atentar para as exigências da Polit;ca de Resíduos 

Sólidos; 

9.4.3. DA SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA, SOCIAL e CULTURAL: A contratação atende 

as diretrizes da Lei n° 13.979/20, além de atingir diretamente as necessidades sociais, 

haja vista ser o objeto para Imediato combate a pandemia coronavirus, bem como seguir 

alinhada aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 

10. GESTÃO DO CONTRATO: 

1 0.1 . A Gestão do Contrato oriundo do presente processo será de responsabilidade da Sr. a 

Edna Viana da Fonseca, Secretária Municipal de Educação; 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

11 .1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor 

previamente designado pela Administração, que anotará em registro prôprío, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados, sem o que não será pennitido qualquer 

pagamento; 

11.2. Os agentes fiscalizadores da Prefeitura Municipal de lúnaJES, serão nomeados 

através de Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito; 

11.3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos materiais, 

prestando todas as infonnações e esclarecimentos solicitados; 

UIQitauzaao com cam~a 
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11·4· A fiscalização será exercida no interesso exclusivo do Munlclpio o não oxcfur ncrn 

reduz a responsabilidade do fornecedor por qualquer Irregularidade; 

11.5. Receber e atestar as notas fiscais/faturas dos materiais fornecrdos; 

11.6. Os agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato serão as seNidoms 

Camila Batista de Aguiar, matricula n° 308843 e Raquel Frangilfo Guedes Rodrigues. 

matricula n° 308844, titular e Suplente respectivamente, pertencentes a Secretaria Municrpal 

de Saúde. 

12. VIG~NCIA: 

12.1. Os contratos regidos por esta Lei terão pra7o óe duração de até 06 (sers) meses e 

poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de 

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. 

12.2. A condição de eficácia do presente instrumento contratual se dará com a publicação, 

na forma prevista no artigo 26 caput da Lei 8.666/93. 

13. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJE;TO: 

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

contidas no Editar de Pesquisa de Preços e Projeto Básico e seus anexos, apresentarem o 

menor preço por item. 

14. CONDIÇOES E PRAZO DE PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado; 

14.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 0 limite de 

que trata o inciso 11 do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco} dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. so. § 

3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n~ 58, Ccntro,lúnd/(5, CEP 29 390-000 
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3

· Será considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emiti<la a cré"?r.l 

bancária para pagamento; 

14.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na leg:srayão 

aplicável: 

14.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos ca Lei 

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impcs!os e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará coneicíonêéO à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratarr.ento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complemenl2r. 

14.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contrat2da não :;; :-:!"a 

concorrido, de alguma forma. para tanto, fica convencionado que a taxa de com::J€r.Sêç.ão 

financeira devida pela Contratante. entre a data do vencimento e o efetivo ad·mplemer:::J ca 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paçamento: 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= lndice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I= (TX) 1= 
(6/100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

365 

15. SANSÕES E PENALIDADE: 

15.1. As Empresas arrematantes que falharem na execução do Contrato, comportarem-se 

de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de frauce, serão 

Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n~ SS, Cenuo, l:ínJ/E.S, CEP 29 39:l·OiJ:l 
CNPJ nt 27.167.394/0001·23 I Tel: (28) 3S45 4750 I Ramal: 2~01 1 ema•l: cMtratosl}l 1t:~l ~s gov.!lt 

[=:~~~~-----·--,-·----~ 



I 

I 

I 

-
SECRETARIA ~E CESTAO E PWIEJAMOOO 

saoR OE cor ma r os 

.. ~- ,_, 
. . 

aplicadas, confonne o caso, as seguintes sanções, sem prejuizo da reparação dos danos 

causados à Administração Pública Municipal: 

15.1. 1. Adverténcia; 

15.2. Multa: 

1 5.2.1. 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/foiT'ecimento 

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

15.2.2. 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviçolfomecimento ou 

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

15.2.3. 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fomecimento. 

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

15.2.4. 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fomecimento ou 

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

15.2.5. De até 20% calculado sobre o valor do contrato. pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

15.2.6. Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelo licitante, lim itado a 15%, 

pelo não cumprimento do prazo de assinatura do Contrato, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 x C x O 

Onde: 

M = Valor da Mu/la, 

C = Valor da ata/contrato 

D =Número de dias de atraso 

15.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a OS (cinco) anos, quando a fornecedora convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta: 

Rua ~embargador Epaminontlas Amaral, n9 58, Centro,IÜ1J/ ES. a? 19 390·00J 
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15 .. S . . . . d' nto do contratar com é.l .... usponsão lempordna do pnr11cfpo~1o om hctlnç.'\o o tmpo •mo 

Admlnlstroç.ão, por prnzo nl\o superior n 05 (cinco) nnos, qunndo n fornecedora convocada 

dentro do pmzo do vnlidndo do suo proposta: 

'd lados do recebimento da 
15.4. 1. Não colebmr a Ato/Contrato no prazo do selo dlns com os. con 

convocnçõo; 

. - r r a exigida para o certame; 15.4.2. Oetxar de entregar ou apresentnr documentaçao as . 

15.4.3. Ensejar o retardamento do oxocuçilo do seu objeto; 

15.4.4. Nilo mantiver o proposto; 

15.4.5. Falho r ou fraudar na execução do Contrato; 

15.4.6. Comportar-se de modo inidôneo: 

15.4.7. Cometer fraude fiscal; 

15.4.8. Por prazo indeterminado. quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 

efetuar o pagamento; 

15.4.9. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso 

de faltas graves apurndas por intemlédlo de processo administrativo; 

15.5. Na aplicação das penalidades previstas neste edital. a administração considerarà, 

motivadamente, a gravidade da falia, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 

contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las. se admitidas as justificativas da 

licitante ou contratada, nos lermos do que dispõe o art. 87. caput, da Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1993; 

15.6. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 

conforme previsto no art. 90 da l ei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na 

aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, suas alterações posteriores. garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa; 

Rua ~$tmbJ!l;ldOt [p3mfnondu AmJrJf, n9 SS. Crn tro, hlnJ/lS, CfP 19 3!lO·OV3 
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I endente de liquidação 
15°7 o Nenhum pagamento será realizado à contratada enquan ° P . 

• o d enalidade ou inadimplênCia 
qualquer obrigação financeira que lhe for rmposta em vrrtude e P 

contratual. 

~~ J,jso>' J~~ 
'12.085.176/0001-721 
D; FLORENCE COMERCIAL 
DE COSMÉTICOS ~ EIRELI 

Rua Virgílio Rosa Vieira. N~ 55· 57 
Ba~déia o Cachoeira de llapemi:1m · :s 

L CEP: 29.302°844 
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ANEXO I 

MODELO DE RELI\ TÔ~IO DE fiSCALIZAÇAo 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇI\0 

Empresa: [razllo sociAl] 

Xl()(lÚXlCXX 

Prcg~o Presencial n• (n)/xlCXx 

ATA de Registro de Preço n•: [n)lxxxx 

Vi!)~nci;~ da ATA: (data Inicial) a [data fiMI) 

Nós, (nomo fisC<ll1), (nome fiscol2) e (nomo fisca13J 

fiscois da Ala do Registro do Preços lnlonnada acima, dodaramos quo o(s) ob/oto(s) forilm recebidos o tlomologados pelos 

liscols em conjunto com o gestor do contraio. lnlonnomos ainda quo todos os requisitos do ed•lal relcrcnlo :J cstj conlmtnçt'Jo 

foram cumpridos o quo a eccilaç.Ao do objeto está mtificod.::l . 

Locol do Entrega: 

(citar os locols oodo os produtos leram entregues) 

Os seguintes produtos foram entregues e homologacos: 

ITEM DESCRIÇÃO 

N° da(s) Notn(s) Flscot(ls): 

(n) (R$(valor)). 

Outras lnlormaçõos quo comprovem a entrega ou prestação dos sorviç.os: 

(opcional) 

Declaro, sob as penas da fel. quo os informações oclma sao verdodolras. 

lôna/ES, [dla) do (mês) do (ano). 

(nome fiscal I) 

Matricula n•: (n) 

Fiscal do Contrato 

(nome fiscal 2) 

Matricula n•: (n) 

Fiscal do Contrato 

[nome fiscal3) 

Matricula nO; (n) 

Fiscal do Contrato 

QUANTIDADE 

(gestor do controlo) 

Matricula n": (n) 

Socrotário do T.I.C. 

(")Trata-se de um modelo de referência, podendo ser apor1cíçoado durante a exocu~o contraiu ai. 

Ru~ Dcsembar!:ador [pamlnondds i\n•aral, nP SS, C<'ntro, lúna/CS, CCP ' 9 390·000 
CNPJ nV 27.1G7.39J/ 0001·23 I Tcl: PS) 3545 4 750 I Ramal: JJOJI email: conlrJ lO\@Iuna l'S t;ov llr 

r 
t 

: . 

UJqrtatrzaoo com cam~ca 



-
S[CREJARIA 0( CESTÂD E PWIEJA.MO(fO 

SOOR 0( COI/lllATOS 

PROJETO llÁSICO 

ANEXO 11 

MODELO NOiiFJCAÇÃO 

NOTIFICAÇÃO l 

Empresa: [razAo sodaij j 
Responsável: [nome do responsável pela empresa) 

Processo n•: 001142/2015 

licitação n": Pregão Presencial n• [n)/2015 

ATA de Registro de Preço nO; (n)/2015 

Vigência da ATA: [data inicial} a [data final) 

Sr. Responsável pela empresa citada. 

Relalo a Vossa Senhoria que por ocasião do acompanhamenlo da ata de regislro de preços 

referida acima, esla administração se deparou com as seguimes situações: 

1. (descrição de suposta Irregularidade): 

2. fldem}: 

Ante a possibifidade de tais eventos, se confirmados. terem o condão de, em lese, configurar mfrações contraluaos e. 

consequentemente, levarem à aplicação de penafidades, confere-se ao Senhor o prazo de 5 (c nco) doas liteos. conlado do 

reGebimento desle, para o exerclcio de seu direito de manifestação e defesa, o que deve ser feoto por oscrilo e proloco.ado na 

Sede da Prefeitura. 

Também confiro a Vossa &lnhoria a oportunidade de se pronunoar acerca do inluito admimslrativo de ~escond.r a ata de 

registro de preços, em visla das frequentes dificuldades em sua cxccuçao. 

Os au1os do processo em que formalizada a conlralação estão à disposição de Vossa Senhoria para extração de cópias e 

exame. 

Alenclosamente, 

lúna/ES, [dia] de [mês) de (ano}. 

(nome do secrelário) 

SeCteiArio Municipal de - --------------

(representante legal) 

Rua Oestmbarçador [paminondas Amiral, n9 ~.Centro, lún3/[S, CfP 29 3!>0·000 P~gina 11 de l7 
CtiPJ nt 27.167.39~/000 1 ·23 1 Tel: (28) 35~5 4750 I Ramal: 2401 ( enuil: contratos@iunil es gov.br 

UIQitallzaoo com camSca 



I 

L 

~ PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
,f_ 11\ ESTADO DO ESP[RITO SANTO 

~ ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

~.ifi« SETOR DE CONTRATOS 

ANEXO- CONTRATO N° 000013/2021 - SEOU~NCIA N"000002790 

0.-.gem Dispensa N• 00001012021 I Processo Joo041 St2021 

Coo:ta!o Contrato N° 000013/2021 

Em;J.-esa O FLORENCE COMERCIAL DE COSMETlCOS EIRELI 

CNPJ CNPJ: 12.085.176/0001-72 

RUA VERGILIO ROSA VIEIRA, 5557 - BASIL!;IA - CACHOEIRO DE IT APEMIRIM - ES - CEP: 29302844 
&.de~ 

Sectetaria ()()004- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Local 004$6 ·SECRETARIA DE EDUCAÇÀO, CULTURA E ESPORTE 

nem Lote Especiticaçáo Marca UN Ouant Unrtfuio 

I t:KIAOME 1 RO DIGil AI.. INFRAVERMELHO 

descriçào: 

001 lermómelto dinico, ajuste digital. inlravem~elho, escala até 
UN 38,00 SO"c, tipo 

uso em testa, componentes com alarmes. mediçao à 
distância, memória 
até 10 medições. 

SECRETA RIA DE EDUCA ÇAO, CULTURA E ESPORTE· 

SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO, CULTURA E ESPORTE: 

O FLORENCE COMERCIAL DE COSMETICOS EIREU: 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58- Centro -lúna- ES, Cx Postal 07. - Cep: 29.39().{)00 - CNPJ. 27.167.39410001-23 
Telefax: (28) 3545-3140 

87,770 

Valor Total 

3.335.26 

3.335, 26 

3.33$,26 

3.335,26 
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www.dio.es.gov.br Vitória (ES), quarta-feira, 10 de Março de 2021 

Prefeituras 

Anchieta 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANCHIETA/ES torna público para 
conhecimento dos interessados 
que se encontra aberta na Coorde
nadoria de Compras da Secretaria 
de Administração, estimativa de 
preço (cotação): 
ITEM 1: - CONTRATACÃO QE 
EMPRESA ESpECIALIZAQA 
PARA BECAQASTRAMENTO 
I MOBILIABIO 
Prazo para contato: 03 dias úteis 
a partir da publicação 
propostas: pmacompraspma@ 
gmail.com 
Dúvidas: Coordenadoria de 
Compras- (28) 3536-3272/3257 
Begiane Fant inato e Silva 
(Coordenadora de Compras) 

Prot ocolo 652670 

Brejetuba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BREJETUBA 2° TERMO ADITIVO 
CONTRATOS 053/2019 
PROJETA TECNOLOGIA LIDA 
Nos termos do artigo 57-11, da Lei 
Federal 8.666/93, fica prorrogado 
a contar de seu vencimento em 
28 de fevereiro de 2020 para 28 
de fevereiro de 2022 o prazo do 
contrato de origem. Nos termos 
do art.igo 65, inciso 11, alínea "d", 
da Lei 8.666/93 fica revisto o valor 
inicialmente pactuado com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômi
co-financeiro do Contrato a partir 
de 1o março de 2021, conforme 
Clausula Segunda 2.2 passando 
a R$ 316.512,00 (trezentos e 
dezesseis mil quinhentos e doze 
reais). Márcio Roberto da Silva -
Pregoeiro. 

Protocolo 65288 7 

Castelo 

CONVOCAÇÃO PARA 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

- PE 002/ 2021 

A Prefeitura Municipal de castelo, 
torna público a CONVOCAÇÃO 
das empresas X AUMENTOS 
LI DA E A EMPRESA VANILDA 
S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA 

EPP respectivamente conforme 
ofertado em sua proposta de 
preços para análise a perecer a ser 
efetuado pela Comissão constituída 
para análise das amostras, de 
acordo com o previsto no processo 
licitatório. 
Informações pelo telefone (28) 
3542 8520. 

Castelo-ES, 09/03/2021 

CLEIDIANQ ALOCHIO COAI OTO 
Pregoeiro 

Protocolo 652990 

lbitirama 

NOMEAÇÕES MUNICIPIO DE 
IBITIRAMA- ES 
O Prefeito Municipal de lbitirama, 
Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, estabeleci
das pelo Artigo 79 da Lei Orgânica 
Municipal, 
DECRETO NO 133/2021 
Nomeia FRANCIANE ANACLETO 
DO NASCIMENTO para o Cargo de 
Ouvidor Municipal. REF. CC-3. 
Ibitirama-ES, 26 de Fevereiro de 
2021. 
PAULO LEMOS BARBOSA 
Prefei to Municipal 

Protocolo 65269 6 

NOMEAÇÕES MUNICIPIO DE 
IBITIRAMA-ES 
O Prefeito Municipal de Ib1tirama, 
Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, estabeleci
das pelo Artigo 79 da Lei Orgânica 
Municipal, 
DECRETO N° 136/ 2021 
Nomeia MARCOS ANTONIO 
OLIVEIRA XAVIER para o Cargo de 
Coordenador Escolar. REF. CC-4. 
Ibitirama-ES, 01 de Março de 2021. 
PAULO LEMOS BARBOSA 
Prefei to Municipal 

Protocolo 652691 

NOMEAÇÕES MUNICIPIO DE 
IBITIRAMA-ES 
O Prefei to Municipal de Ibitlrama, 
Estado do Espfrito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, estabeleci
das pelo Artigo 79 da Lei Orgânica 
Municipal, 
DECRETO N° 139/ 2021 - Nomeia 
ALUNNE VEZULA MATEVELI 
GONZAGA para o Cargo de 
Secretária Municipal de Educação. 
REF. CC-1/ AGP. 
DECRETO N° 143/ 2021 
Exonera a pedido MARIA EUZIANA 
POLASTRELI QUINTO do Cargo de 
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Secretária Municipal de Educação. 
REF. CC-1/AGP. 
DECRETO N° 145/2021 - Nomeia 
RONILSON ANTONIO OLAVO para 
o Cargo DE Coordenador Escolar. 
REF. CC-4. 
Ibitirama-ES, 02 de Março de 2021. 
PAULO LEMOS BARBOSA 
Prefeito Municipal 

Protocolo 652700 

Iúna 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

ARP NO 04/2021 
Órgão/Entidade: Prefeitura 
Municipal de l úna 
Processo licitatório NO 2306/2020 
Modalidade: Pregão Presencial N° 
063/2020 
Objeto: Reg1stro de preços para 
eventual aquisição de gás liquefeito 
de petróleo (gás de cozinha). 
Empresa: Caparaó Distribuição e 
Logística EIRELI 
CNPJ: 06.107.745/0001-30 
Valor global: R$124.656,00 
Vigência: Doze meses a partir da 
publicação 
A íntegra da Ata de Registro de Preços, 
com a discriminação dos valores 
unitários, está disponível para consulta 
no endereço www.iuna.es.gov.br. 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Durval Dias Santiago Junior 
Secretário de Saúde 

Protocolo 652820 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

ARP NO 03/2021 
Órgão/Entidade: Prefeitura 
Municipal de Iúna 
Processo licitatório NO 3272/2020 
Modalidade: Pregão Presencia l NO 
065/2020 
Objeto: Registro de preços para 
eventual prestação de serviços 
de armazenamento temporário 
e transporte de resíduos sólidos 
urbanos classe 11 - A. 
Empresa: Eco Vila Soluções 
Ambientais Eireli 
CNPJ: 05.808.328/0001-52 
Valor global : R$377.280,00 
Vigência: Doze meses a part•r da 
publicação 
A integra da Ata de Registro de 
Preços, com a discriminação dos 
valores unitários, está disponível 
para consulta no endereço www. 
iuna.es.gov.br. 

Romário Bat ista Vie•ra 
Prefeito 

Protocolo 652908 

Edição N"25.442 

CON'fRATO NO 13/ 2021 
Contratante· Prefe •tura Municipal 
delúna 
Processo NO: 0415/2021 
Dispensa de Licitação no 10/ 2021 
Contratado: D'FLORENCE 
COMERCIAL DE COSMÉTICOS 
E IRE LI 
CNPJ: 12.085.176/0001-72 
ObJeto: contratação de empresa 
para aquisição de equipamentos e 
materiais, em caráter emergencial, 
para atender as necessidades das 
inst•tUI<;Ões de ensino para o inÍCIO 
.:lo ano let1vo de 2021 
Valor: RS3.335,2ó 
V•gência: 06 meses a partir desta 
publicação 
ID: 2021 .037E0700001.09.0006 

Romário Batista V•eiro 
Prefe•to 

Protocolo 6 52869 

RESUMO DE ADI TIVO 

NO OS - Contrato no 65/2017. 
:>artes: Mu.,. Iúna X Comerciei 
de Alimenros Perta Ltda. Objeto: 
locação de •móvel para •nstalação 
e funcionamento do almoxarifado 
centra l da Prefeitura Municipal 
de Iúna e Secretaria Municipal' de 
Interior e Transportes. A v•gêljcia 
do contrato passa a ser 12/05/20 17 
a 12/05/202!. Valor adic.vadc: 
R$17.378,00. 

ROMÁRIO BATISTA VIEIR.t. 
PREFEITO 

Protocolo 6 5.2861 

Unhares 

RESUMO DE TERMO De 
COOPERAÇÃO TÉCNI CA 

CEDENTE: MUNICÍPIO DE 
UNHARES 
CESSIONÁRIO: MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA 
OBJETO: Cessão da servidora 
do Município de Unhares Sra. 
VITORIA CELIA OUVEI RA 
PEREIRA SANTANA, cargo 
efetivo de Escnturáno, matrícula 
no 12254, para prestar serviços 
JUnto ao Cessionário, sem ônus 
para o ente CEDENTE. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 
01/01/2021 à 30/06/2021. 

Protocolo 6 5300 1 


