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CONTRA TO N° 42/2021 

PROCESSO N° 3146/2020 

CHAMADA PÚBLICA N° 001 /2021 

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RNANÇAS 

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

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

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

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 Rios, n° 65, Centro, 

lúna/ES, cep: 29.390-000, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado LORENA VIANA 

DA SILVA, brasileira, portadora do CPF n.0 173.571 .807-60, residente no Córrego Trindade, zona rural, 

lúna/ES, cep: 29.390-000, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem assinar o presente 

Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

Os preços/produtos contratados segue em anexo (anexo 2). 

01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 

1.1. É objeto desta contratação a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO 

MUNICÍPIO INCLUÍDAS NO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, de 

acordo com o edital n.0 001/202 1 - Chamada Pública, que passa a fazer parte integrante deste 

instrumento independentemente de anexação ou transcrição. 

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

2.1 . Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 

R$19.997,50 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). 

2.2. No valor acordado já estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim 

como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

2.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.4. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, por produtos efetivamente entregues e aceitos 

no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de lúna de documento 

(s) fiscal(is) hábil( eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 

73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. ~~ 
,, 
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2.4.1. O aceite da nota fiscal/fatura será feita pelo responsável do Setor de Alimentação Escolar. 

2.5. Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) 

devolvido (s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

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

2.6. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 

pelo (a) contratado (a), em decorrência de inadimplemento contratual. 

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

por ele indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto licitado, constante no 

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

recebimento e conferência dos mesmos. 

2.8. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos: 

2.8.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a 

Contratante; 

2.8.2. Inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de lúna, por conta 

do estabelecido no Edital que procedeu ao contrato; 

2.8.3. Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(ís) de Serviço/Fatura(s). 

2.9. Em caso de atraso no pagamento, o Contratado fará jus à percepção dos índices oficiais de 

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

pagamento. 

2.1 O. As notas fiscais dos grupos formais deverão ser em nome da associação ou cooperativa. 

03) CLÁUSULA TERCEIRA -COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 

3.1. Para a composição do preço dos gêneros alimentícios deverá ser considerado o art. 29, Resolução 

n° 4 de 02 de abril de 2015, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

3.2. Face à oscilação de preços durante o ano, gerando sucessivos pedidos de repactuação de preços, 

tendo em vista que as oscilações são provocadas por situações climáticas, ou ainda quanto à 

sazonalidade de alguns produtos agrícolas, alterando o quantitativo de oferta e procura, entendemos 

ser possível a realização de cotações trimestrais quanto aos produtos em nosso comércio local, 

cotações estas que deverão ser realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, da seguinte forma: 

a) As cotações deverão ser realizadas "in loco" cotando o preço "da banca" do lugar no momento da 

cotação; 

b) As cotações deverão ser realizadas por meio dos servidores lotados na Secretaria Municipal de 

Agricultura: FERNANDO APARECIDO BATISTA SILVEIRA e PAULO SERGIO PRUDENTE. 

c) As cotações deverão ser realizadas no mínimo em 03 (três) supermercados que ofereçam maior 

diversidade e prática habitual no comércio dos produtos objetos da pretensa contratação, 03 (três) 

~~==========~ 
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mercados voltados à comercialização dos produtos objeto da contratação, comércios conhecido em 

nossa região como "mercadinhos". 

d) Também deverá ser realizada junto à feira dos produtores rurais local, respeitando a "tabela de 

preços" da referida feira, onde os produtos deverão ter o mesmo preço de cada item tabelado, não 

podendo haver divergência de preços do mesmo produto entre as bancas ou barracas, evitando assim 

superfaturamento; não havendo tabela de preços na referida feira, o preço considerado válido para 

efeitos da cotação. 

e) Todavia, em hipótese alguma será aceita e ou admitida cotação realizada com os contratados do 

presente certame, tendo em vista evitar uma possível combinação de valores. 

04) CLÁUSULA QUARTA- DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS: 

4.1. No caso de pedidos de reequilíbrios econômico-financeiro por parte do contratado, este deverá 

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço, 

indicando fatos imprevisíveis, se não for o caso, indicar fatos previsíveis com consequências 

imprevisíveis, apresentando, dessa forma, documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se 

reportar a fatos absolutamente estranhos ao futuro contrato. Na análise da solicitação, dentre outros 

critérios, o contratante adotará, além de ampla pesquisa de preços, demonstração de reais impactos 

sobre a execução, parecer contábil e jurídico; 

4.1 .1. Não serão reconhecidos ped idos não fundamentados e desacompanhados de documentos que 

comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido; 

4.1 .2. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu 

manejo para corrigir distorções da equação econômico financeira do contrato que sejam decorrentes 

de preços que o contratado não teria condições de suportar já na época de apresentação do seu Projeto 

de Venda. Solicitações dessa natureza serão prontamente indeferidos; 

4.1.3. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 30 (trinta) dias; 

4.1.4. Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo contratante, não será admitida a suspensão do 

fornecimento do objeto deste contrato. Caso isso ocorra, constituirá inexecução parcial das obrigações 

assumidas, implicando nas sanções cabíveis; 

4.1.5. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo; o prazo será contato a 

parir da manifestação do contratado, para os próximos fornecimentos para os quais não tenha sido 

ainda emitida a Ordem de Fornecimento. 

05) CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

5.1 . As despesas decorrentes da presente contratação são: 
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080003.0430600142.054.33903000000- Ficha 196, 080001 .0430600122.042.33903000000 - Ficha 

149, autorizado desde já pelo Ordenador de Despesas o empenho de recursos necessários à cobertura 

do contrato. 

06) CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES: 

6. 1. Compete ao CONTRATANTE: 

6.1.1. Realizar os pedidos de entrega dos gêneros com antecedência mínima de 05 dias úteis; 

6.1.2. Proceder à conferência dos alimentos nos aspectos de qualidade e de quantidade no ato do 

recebimento; 

6.1 .3. Comunicar a Coordenação de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação 

qualquer impropriedade verificada, bem como situações de acréscimo ou decréscimo dos quantitativos 

estabelecidos; 

6.1.4. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA pelos gêneros efetivamente entregues e aceitos. 

6.1.5. Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, 

apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 

Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para 

comprovação. 

6.1 .6. Receber o produto, disponibilizando local, data e horário; 

6.1. 7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

6.1 .8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

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

cláusulas na integra. 

6.2. Compete à CONTRATADA: 

6.2.1. Garantir ao CONTRATANTE a fiel execução do objeto e das demais condições neste instrumento 

previstas; 

6.2.2. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar, parte integrante deste Instrumento; 

6.2.3. Realizar o transporte das mercadorias produzidas pelos agricultores até as dependências da 

CONTRATADA; 

6.2.4. Informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MOA os valores individuais de venda dos 

participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para~ 
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Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada 

pelo MOA. 

6.2.5. Efetuar a substituição dos gêneros considerados inadequados para o consumo no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas; 

6.2.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

6.2.7. Guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos 

produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 

Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação; 

6.2.8. Responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização; 

6.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto pactuado. 

6.2.1 O. Para qualquer alteração a nutricionista da Secretaria de educação deve ser contactada com 

pelo menos 01 (uma) semana de antecedência. 

6.2.11 . Efetuar a entrega dos itens em perfeitas cond ições, no prazo e locais indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações propostas, acompanhado da respectiva nota 

fiscal constando detalhadamente as indicações do tipo e procedência e certidões negativas. 

6.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

6.2.13. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, corrigir ou remover, às suas expensas, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), o 

produto que não atenda as especificações de qualidade; 

6.2.14. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

contratação; 

6.2.1 5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Chamada Pública; 

6.2.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal , prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

6.2.17. Todos os produtos devem atender as especificações de qualidade constantes no edital, os 

produtos que não atenderem as especificações serão devolvidos e devem ser recolhidos e repostos 

pelo produtor. <::::: ·~bt:>ot".2> 
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6.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar 

I ano I entidade executora, e obedecerá às seguintes regras: 

6.3.1. Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais 

firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar/ ano I 

entidade executora. 

6.3.2. Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado 

do número de agricultores familiares, munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado 

pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmu la: 

Valor máximo a ser contratado = n° de agricu ltores familiares (DAPs familiares) inscritos na DAP 

Jurídica X R$20.000,00. 

6.3.1. Cabe às cooperativas e/ou associações que firmarem contratos com a Entidade Executora a 

responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda nos casos de 

comercialização com os grupos formais. 

6.3.2. Cabe às entidades executoras a responsabil idade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda nos casos de comercialização com os grupos informais e agricultores individuais. 

A estas também competem o controle do limite total de venda das cooperativas e associações nos 

casos de comercialização com grupos formais. 

6.4. Demais responsabilidades constam no termo de referência - anexo 1. 

07) CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO: 

7.1. O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem 

de Fornecimento, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de 

dezembro de 2021. 

7.2. Os locais de entrega constam no termo de referência, anexo 01 . 

7.2.1. Os endereços das instituições para entrega de mercadorias constam no termo de referência, 

anexo 01 . 

7.2.2. Os produtos entregues no Almoxarifado/Estoque Central da Secretaria Municipal de Educação 

deverão estar devidamente embalados e acondicionados de forma a não sofrer danos no transporte. 

Devem ser entregues devidamente identificados por escola, inclusive as da zona rural , conforme 

informado no cronograma de entrega. 

7.3. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de 

Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de 

entrega. 

7.3.1. Toda entrega deverá ser acompanhada de relatório dos produtos entregues, devendo o mesmo 

ser atestado posteriormente juntado a nota fiscal. 
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7.4. Os quantitativos de produtos previstos neste termo e no cronograma de distribuição, serão 

fornecidos/executados a partir da publicação do resumo do contrato na Imprensa Oficial. 

7.5. Os gêneros alimentícios a serem entregues ao contratante serão os definidos na chamada pública 

de compra, podendo ser substituídos quando ocorrer a necessidade, desde que os produtos substitutos 

constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente e que a substituição seja 

atestada pelo RT, que poderá contar com o respaldo do CAE. 

7.6. Os itens serão recebidos a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes na proposta do presente, tendo o Município o prazo de 07 (sete) dias para 

realizar a aceitação definitiva dos produtos, sendo a imediata aceitação de forma provisória. No caso 

específico do feijão preto e feijão carioquinha será feito teste de cocção no momento da entrega, 

devendo, portanto, o fornecedor aguardar o teste para descarregar o produto. 

08) CLÁUSULA OITAVA- DA SUBCONTRATAÇÃO: 

8. 1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o fornecimento objeto do presente ajuste. 

09) CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO: 

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

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

a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o 

que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será a servidora Sara 

Horst, matricula n° 304019, nomeado por Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito. 

9.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da 

Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar- CAE e outras Entidades designadas pelo 

FNDE. 

10) CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES: 

1 0.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação ou qualquer inadimplência contratual, a 

Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar à 

CONTRATADA as segu intes sanções: 

1 0.1.1. Advertência; 

1 0.1.2. Multa: 

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

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

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

contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
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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 itens arrematado pelo participante, limitado a 15%, pelo não 

cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 

M = 0,01 X C X 0 

Onde: 

M =Valor da Multa, 

C = Valor do contrato 

D = Número de dias de atraso 

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

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, quando o participante convocado: 

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

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

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; <.:5: 
g) cometer fraude fiscal; 

h) por prazo indeterminado, quando o participante receber qualquer das multas previstas e não efetuar ~ 
o pagamento. ,., 

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

faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

1 0.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará, 

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

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

do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO: 

11.1 . A Administração Municipal poderá declarar rescindido o Contrato quando: 

11.1.1 . Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as previstas 

em lei; 

11.1.2. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

11.1 .3. Lentidão no cumprimento do Contrato, levando a Administração comprovar a impossibilidade 

da conclusão do fornecimento do objeto, nos prazos estipulados; 

11 .1 .4. Atraso injustificado no início do fornecimento do objeto; 
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11 .1.5. Paralisação do fornecimento do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

11.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste 

Contrato; 

11 .1. 7. Desatendimento das determinações regulares da unidade da Administração designada para 

acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto assim como as de seus superiores; 

11 .1.8. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pela Fiscalização da 

administração; 

11 .1. 9. Quando o valor das multas aplicadas ultrapassar de 1 O% (dez por cento) do valor global 

contratado ou após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 

11.1 .1 O. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do Contrato; 

11 .1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela Administração, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato. 

11 .2. A Administração Municipal poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo à CONTRATADA, neste caso, 

retenções eventualmente efetuadas e os valores correspondentes ao fornecimento já executados até 

a data da rescisão, se aceitos pela Fiscalização. 

11 .3. O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 

particu lares poderá: 

11 .3. 1. Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitando os direitos do CONTRATADO; 

11.3.2. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 

CONTRATADO; 

11.3.3. Fiscalizar a execução do contrato; 

11 .3.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

11.4. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 

respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a 

indenização por despesas já realizadas. 

12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 

12. 1. A vigência deste contrato irá do dia de sua publicação resumida na imprensa até 31 de dezembro 

de 2021 , e poderá ser aditada mediante justificativa da autoridade superior competente e acordo formal 

entre as partes, preservadas as condições essenciais do negócio. 
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13) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

13.1 . O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

13.1 .1 . Unilateralmente pelo Contratante: 

13.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 

objetivos; 

13.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 

quantitativa do seu objeto. 

13.1 .2. Por acordo entre as partes: 

13.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de entrega do objeto em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 

13.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 

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

correspondente entrega do produto; 

13.1. 2. 3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem na contratação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do Contrato. 

13.1 .2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

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

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

conforme o caso; 

13.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 

Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

14) CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 

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

oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

que se produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 

I- Anexo 1 - Termo de Referência; 

11 - Anexo 2 - Preços contratados. 
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lúna/ES, 05 de abril de 2021 . 

SECRETARIA OE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ANANÇAS 

Romário Batista Vieira -Prefeito Municipal 

LORENA VIANA DA SILVA I ou procurador legalmente habilitado 
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1. OBJETO: 

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ANANÇAS 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, através de CHAMADA PÚBLICA, em 

atendimento à Lei n° 11 .947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/ FNDE n° 6, de 08 de maio de 2020, 

para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações adiante. 

2. JUSTIFICATIVA· 

2.1. Garantir aos alunos da rede municipal de ensino merenda escolar com produtos provenientes da 

agricultura familiar, através de chamada pública, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n° 11 .947, 

de 16 de junho de 2009. 

2.1.1. O art. 14, da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor 

repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na 

compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar 

poderá ser realizada por meio da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento 

licitatório. 

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes 

estabelecidas pela Lei n° 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da AE, em especial no que 

tange: 

./ Ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis 

e; 

./ Ao apoio ao desenvolvimento sustentável , com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar. 

Este encontro - da alimentação escolar com a agricultura familiar - tem promovido uma importante 

transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, 

produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos da 

rede pública. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ANANÇAS 

3.1. A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura famil iar, através de chamada pública, deverá 

observar o disposto: 

• Lei Federal n.0 11 .947, de 16 de junho de 2009; 

• Resolução I FNDE n° 6, de 08 de maio de 2020; 

3.2. Demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas no contrato e respectivos 

anexos, que o integram. 

4. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÓES E QUANTIDADES: 

4.1 . A especificação e quantitativo dos materiais encontram-se definidas no Anexo 2. 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

5. 1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das Dotações Orçamentárias 

fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade. 

6. DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 

6.1. Deverá ser seguida a Resolução FNDE n° 6, de 08 de maio de 2020. 

6.2. Os preços contratados seguem no anexo 2. 

7. LOCAL DE ENTREGA: 

7.1. Os materiais deverão ser entregues semanalmente (toda segunda-feira pela manhã), nas 

seguintes instituições: 

• Nas escolas de ensino fundamental Dr. Nagem Abikahir, Deolinda Amorim de Oliveira, Delfino 

Batista Vieira e Elza de Castro Scardini. 

• Nas creches municipais Maria da Penha Amorim Souza, Helena Vieira de Moraes (Pingo de 

Gente), Casulo e Vovó Orcília. 

• Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educação. 

Obs: nas demais instituições escolares as mercadorias serão entregues pela SME. 

8. PRAZO DE ENTREGA: 

8.1. As entregas serão semanais, conforme cronograma informado pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
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9. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE: 

9.1. Os itens serão recebidos a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes nos anexos. No caso específico do feijão preto e feijão caríoquinha será feito 

teste de cocção no momento da entrega, devendo, portanto, o fornecedor aguardar o teste para 

descarregar o produto. 

10. DOS ENDEREÇOS DAS INSTITUIÇÕES PARA ENTREGA DE MERCADORIAS PELOS 

FORNECEDORES: 

NO Escola Localização 

1 EMEF Deolinda Amorim de Oliveira Rua Amphilophio de Oliveira, S/N, Guanabara 

2 EMEF Dr. Nagem Abikahir Rua Galaor Rios. 299, Quilombo 

3 EMEF Delfino Batista Vieira Rua Benjamim Fontoura, S/N, Distrito de N. S. das Graças 

4 EMEF Elza de Castro Scardini Distrito de Santíssima Trindade 

5 CEMEI Maria da Penha A . Souza Rua Poeta Michel Antônio, S/N, centro 

6 CEI Helena Vieira de Moraes Rua Poeta Michel Antônio, S/N, centro 

7 CEI Casulo Rua lpiranga, 400, Quilombo 

8 CEI Vovó Orcília Av. Antônio Augusto de Oliveira, S/N, Ferreira Vale 

9 Almoxarifado da SME Rua lpiranga. 71. Quilombo 

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 próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados, sem o que não será permitido qualquer pagamento; 

11 .2. Os agentes fiscalizadores da Prefeitura Municipal de lúna/ES, serão nomeados através de 

Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito; 

11 .3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos, prestando todas 

as informações e esclarecimentos solicitados; 

11 .4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade; 

11 .5. Receber e atestar as notas fiscais/faturas dos serviços prestados. 

11 .6. Os Agentes públicos responsáveis pela Fiscalização do Contrato será servidora Sara Horst, 

matrícula n° 304019, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. 

12. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 

12.1 . CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA/ES: 

12.1 .1. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentações indispensáveis à execução do 

objeto contratado; 
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12.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo com o previsto no 

Contrato, justificando as razões da recusa ; 

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

encontradas na execução do objeto; 

12.1.4. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Contrato; 

12.1.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, devidamente identificado, livre acesso aos locais 

destinados à execução do objeto contratual; 

12.1.6. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais 

que constituam pré-requisitos para que a mesma cumpra suas próprias obrigações; 

12.1.7. Designar servidor para acompanhar a execução do Contrato; 

12.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA: 

12.2.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações propostas, acompanhado da respectiva nota 

fiscal constando detalhadamente as indicações do tipo e procedência e certidões negativas; 

12.2.2. Os produtos devem ser devidamente embalados e acondicionados de forma a não sofrer danos 

no transporte. Devem ser entregues devidamente identificados por escola, conforme o cronograma 

apresentado e revisado pela nutricionista mensalmente. 

12.2.3. Demais responsabilidades constam na cláusula sexta do contrato. 

13. VIGENCIA: 

13.1. CONTRATO: 

13.1.1. O contrato vigerá até 31 de dezembro de 2021 , iniciando-se na data de sua publicação resumida 

no Diário Oficial do Estado. 

14. DISPOSIÇÓES GERAIS: 

14.1. Fica a Prefeitura Municipal de lúna/ES isento de qualquer ação civil, criminal , trabalhista , ou 

qualquer outra relativa ao Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 

durante o período do Contrato; 

14.2. O Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se cumprimento ao disposto 

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

de lúna/ES; 

14.3. A contratada terá um prazo máximo de 07 (sete) dias para assinatura e devolução do Contrato, 

contados da data de recebimento deste por e-mail ou qualquer outro meio; 

14.4. Os preços contratados vincularão os respectivos proponentes enquanto viger o Contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS 

ANEXO - CONTRATO Nº 00004212021- SEQUÊNCIA N°000002822 

Origem Chamada Pública N2 000001/2021 I Processo joo3146/2020 

Contrato Contrato N2 000042/2021 

Empresa LORENA VIANA DA SILVA 

CPF CPF: 173.571.807-60 

Endereço 
CORREGO TRINDADE, S/N - SANTISSIMA TRINDADE - lúna - ES - CEP: 29390000 

Secretaria 00004- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Local 00466- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Item Lote Especificação Marca UN Quant 

FEIJAO PRETO 

descrição: 

022 
· feijão preto tipo 1. safra nova, constituído de grãos inteiros 

KG 2375,00 
e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material 
terroso. sujidades, insetos, embalado em saco plástico 

transparente de 1 kg, com data de validade e classificação 
de acordo com o órgão competente. 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE: 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE: 

LORENA VIANA DA SILVA: 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 -Centro - lúna - ES. Cx Postal 07 - Cep: 29.390·000- CNPJ: 27.167.39410001-23 
Telefax: (28) 3545- 3140 

Unítário Valor Total 

8,420 19.997,50 

19.997,50 

19.997,50 

19.997,50 



EXTRATO 
Contrato no 28/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de Iúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública no 01/2021 
Contratado: Francisco Rodrigues 
Marques 
Objeto: Aquisição de gêneros 
al imentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae. 
Valor: R$19.997,60 
Vigência: A partir da publicação até 
31 / 12/2021. 
10: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Protocolo 660329 

EXTRATO 
Contrato no 29/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de Iúna 
Processo NO 3146/ 2020 
Chamada Pública no 01/2021 
Contratado: Juvenil Ferreira da 
Costa 
Objeto: AQUISição de gêneros 
allmentfclos da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae. 
Valor: R$19.999,91 
Vigência: A partir da publicação até 
31/12/2021. 
10: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista Viei ra 
Prefeito 

Protocolo 660332 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato NO 20/2021 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de Iúna 
Processo NO: 3608/2020 
Pregão Presencial no 07/ 2021 
Contratado: Seguros Sura S/A 
CNPJ: 33.065.699/0001-27 
Objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços de 
seguros não obrigatórios para os 
veículos que compõem a frota da 
Prefeitura Municipal de Iúna 
Valor: R$32.218,00 
Vigência: 12 meses a partir desta 
publicação 
ID: 2021.037E0700001.01.0002 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Durval D. S. Junior 
Secretário de Saúde 

Protocolo 660352 

EXTRATO 
Contrato n° 33/ 2021 
Contratante: Prefeitura Munic1pal 
de Iúna 
Processo No 3146/ 2020 
Chamada Pública no 01/2021 
Contratado: Eder Salvador Miranda 
Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae 
Valor: R$19.983,75 
Vigência: A partir da publicação até 
31/ 12/ 2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Protocolo 660377 
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EXTRATO 
Contrato n° 32/2021 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de Iúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública n° 01/2021 
Contratado: Zenilda Mana Salvador 
M1randa 
Obj eto: AQuisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município mcluidas no Pnae 
Valor : R$19.983,75 
V1gêncía: A partir da publicação até 
31/12/ 2021. 
ID: 202!.037E0700001.09.0003. 

Romário Batis ta Vieira 
Prefe1to 

Protocolo 660384 

EXTRATO 
Contrato no 34/2021 
Contratante: Prefeitura Munic1pal 
de Iúna 
Processo No 3146/2020 
Chamada Pública no 01/ 2021 
Contratado: Evanderson de Moura 
Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricul tura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
dest inados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae 
Valor : R$19.998,50 
VigênCia: A part1r da publicação até 
31/ 12/202 1. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Bat1sta V1eira 
Prefe1to 

Protoco lo 660454 

EXTRATO 
Contrato no 30/2021 
Contratante: Prefeitura Mun1c1pal 
de lúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública no 01/ 2021 
Contratado: Marcelo Pereira da 
Si lva 
Objeto: AQUISição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor famili ar rural 
destmados às Escolas e Creches do 
Municíp10 mclu1das no Pnae 
Valor : R$19.998,52 
V1gência · A part.r da publicação até 
31/1 2/2021 . 
ID: 202 1.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista V1eira 
Prefeito 

Protocolo 660486 

EXTRATO 
Contrato no 46/2021 
Contratante: Prefeitura Mun1cipal 
de lúna 
Processo N° 3146/2020 
Chamada Pública no 01/ 2021 
Contratado: Dan1el Pereira 
Henriques 
Objeto: AQUISIÇão de gêneros 
alimentíciOs da Agricultura Fam1!1ar 
e empreendedor fam1liar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
MunicípiO tncluidas no Pnae 
Valor : R$3.150,00 
Vigência: A partir da publ icação até 
31/12/2021. 
!D: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista Viei ra 
Prefeito 

Protocolo 660513 
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EXTRATO 
Contrato no 48/2021 
Contratante: Prefeitura MuniCipal 
de Iúna 
Processo N° 3146/2020 
Chamada Pública no 01/2021 
Contratado: Coopram - Cooperat1va 
de Empreendimentos Rurais de 
Domingos Martins 
CNPJ : 09.003.688/0001-38 
ObJeto: Aqu1s1ção de gêneros 
alimentÍCIOS da Agricultura Fam11iar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Municip10 incluídas no Pnae 
Valor: R$119.682,99 
V1génc1a: A partir da publicação até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romano Bat1sta V1e1ra 
Prefeito 

Protocolo 660516 

EXTRATO 
Contrato n° 31/2021 
Contratante: Prefeitura Mun1c1pal 
de lúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública no 01/2021 
Contratado: Romero Viana da Silva 
Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor fam1liar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
MunicípiO incluídas no Pnae 
Valor: R$19.999,79 
V1gênc1a: A partir da publicação até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Románo Bat ista V1e1ra 
Prefeito 

Protocolo 660543 

EXTRATO 
Contrato n° 42/2021 
Contratante: Prefeitura Munlc1pal 
de Iúna 
Processo NO ~46/2020 
Chamada Plibl1 ca no 01J ~021 
Contratado: Lo rena vrana da Si lva 
Objeto AqUisic o d generos 
alimentÍCIOS d<' ~gricyl . ra Familiar 
e empreep r11o1dor familiar rura l 
destinad9' i!'s Esse 9s e Creches do 
Municipn:n ncluiC:tt!~ no Pnae 
Valor: R$19.9C'/7 50 
Vigência: A ra tir da publicaçao até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Bat ista Vieira 
Prefeito 

Protocolo 660544 

Unhares 

DECRETO N° 324/2021, DE 
22/03/2021, com efeitos a partir 
do dia 05/ 03/2021. 
Fica exonerada, a pedido, do cargo 
de prov1mento efetivo de Professor 
de Educação Básica I , a senhora 
DANI ELA RODRIGUES PEREI RA. 

Protocolo 660435 

DECRETO N° 360/2021, DE 
05/04/20 21, com efeitos a partir 
do dia 1 o/04/2021. 
Fica exonerado, a ped1do, do cargo 
de provimento efetivo de Conduto r 
de Veículos, o senhor TIAGO 
TELAROLLI. 

Protocolo 6 60436 

RESUMO DO CONTRATO 
N° 62/2021 

CONTRATANTE: Município de 
Unhares-ES. 
CONTRATADA: S.C.M. TEIXEIRA 
ME 
DATA ASSINATURA : 07/04/2021 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
VALOR: R$ 329.250,00 
OBJETO: contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços, na área de apoio de 
serviços médico veterinário o 
qual se constitui de exames pré
-cirúrgico, 1ntervenção cirúrgica 
(castração de macho e fêmea das 
espécies felina e canina), acompa
nhamento pós-ci rúrgico no que se 
refere única e exclusivamente a 
cirurgia até a retirada dos pontos 
do animal atend1do - LOTE 1 e 2. 
RECURSO: 
11 
11.01.18 .541.0953.3.055 
3.3.90.39.00000 
MODAUDADE: PE 06/2021 
PROCESSO: 013549/2020 
Cód. CidadES Contratações: 
ID2021.042E0600010.01.0002 

Protocolo 660489 

Pancas 

DECRETO N° 7.378/202 
1 Pancas - ES, 

de OS de Abri l de 2021. 

" DISPOÕE SOBRE A VACANCIA 
DE CARGO PÚBLICO 
MUNICIPAL EM VIRTUDE DE 
APOSENTAORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO." 

SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
Prefeito ,..1unicipal de Pancas -
Estado do Espínto Santo, no uso de 
suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO as informações 
apresentadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS 
(Superintendência Regional 
Sudeste ll ) através do ofício SEI 
n° 19/2021/APSCOL-GECVIT/ 
GEXV!T-SR-Il/ SR- ll-INSS e oficio 
SEI no 22/ 2021/ APSCOL-GEXVIT/ 
GEXVIT-SR-!1/SR-Il- INSS, pro
tocolizados sob o no 923/2021, 
.nformando a titularidade de 
benefiCIO de aposentadoria de 
servidores; 
CONSIDERANDO que o Estatuto 
dos Servidores Públicos do 
Município de Pancas estabelece 
em seu Art. 62 que: "A vacância 
de cargo público decorrerá de : I 
- exoneração; 11 - demissão; !li
aposentadoria; IV - falecimento; 
V - declaração de perda de cargo; 
VI - destituição de cargo em 
comissão. H; 
DECRETA: Art. 10. Fica 
decretada a vacância do cargo de 
"Pedreiro" ocupado pelo Senhor 
IVANIR PAUUSTA DA SILVA em 
virtude de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, de 
acordo com o inciso 111 do Art. 62 
da Le1 Municipal no 827/ 2004 -
Estatuto dos Servidores Públ1cos do 
Município de Pancas. 
Art. 2° Este decreto entra em v1gor 
na data de sua publicac;ã. 
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