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CONTRA TO N° 53/2021 

PROCESSO N° 0816/2021 

SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJM1ENTO E ANANÇAS 

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° 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 PERMITENTE, e de outro lado o Sr. TIAGO LUCIO 

DA SILVA, brasileiro, taxista, portador do CPF n.0 114.949.1 87-65 e RG n° 2120264 SSP/ES, residente 

na Rua Militino Jose de Lima, n° 180. apt0 104, bairro Nossa Senhora da Penha, lúna/ES, doravante 

denominado PERMISSIONÁRIO, considerando os dispositivos da Lei Municipal n° 2271 /2009, 

resolvem assinar o presente Termo que se regerá pelas cláusu las e condições seguintes: 

01 -CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1 O Permitente, na qualidade de legítimo outorgante das permissões para exploração dos serviços 

de táxi no âmbito do Município de lúna, concede ao Permissionário , nesta data, o direito de explorar 

os serviços de transporte de passageiros -TÁXI , sendo vedado, de qualquer forma, a transferência 

da permissão, excetuando-se os casos previstos na Lei Municipal 2271/09. 

1.2 O veículo de propriedade do PERMISSIONÁRIO tem as seguintes características: Chev/Onix Plus 

Joy, placa QRD9G15, ano 2020/2020, cor prata, Chassi 9BGKL69UOLB197928. 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PONTO: 

2.1. O permissionário terá como local especificado para s serviços descritos no presente contrato o 

ponto localizado na Rodoviária Municipal; 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

O PERMISSIONÁRIO fica obrigado a observar as seguintes condições, sob pena de revogação da 

permissão: 

3.1 - Não alterar a finalidade da Permissão, 

3.2 - Não transferir, total ou parcialmente, a qualquer titulo, os dire1tos decorrentes da permissão; 

3.3- Atender, fielmente, às normas e exigênc1as dos Poderes Públicos; 

3.4 - Apresentar, sempre que determinado pela Unidade Gestora, o veículo para vistoria técnica, 

comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo fixado; 
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3.5 - Manter atualizados, nos locais indicados pela Unidade Gestora, todos os documentos exigidos 

para a prestação do Serviço de Táxi; 

3.6 - Manter atualizados, junto a Unidade Gestora, todos os seus dados cadastrais e dos motoristas 

auxiliares, quando for o caso; 

3.7- Não paralisar a prestação do Serviço de Táxi sem autorização expressa da Unidade Gestora; 

3.8 - Manter as características fixadas para o veículo; 

3.9 - Portar todos os documentos pessoais, do ve1culo e os relacionados ao serviço exigidos pela 

Unidade Gestora; 

3.1 O - Não efetuar transporte de passageiros, bagagens ou volumes além da capacidade do veículo; 

3.11 -Dirigir o veículo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto do usuário; 

3.12- Não fumar no interior do veículo; 

3.13- Manter atitude digna nos pontos de estacionamento, não promovendo discussões e algazarras, 

abstendo-se do uso de palavrões e conversas em voz alta; 

3.14- Iniciar a prestação do serviço somente após constatar que o veículo se encontra em perfeitas 

condições de segurança, conforto e higiene; 

3.15 - Não permitir a direção do veículo por quem não esteja devidamente autorizado pela Unidade 

Gestora de Táxi ; 

3.16- Respeitar o passageiro, sendo-lhe cortês e prestativo, bem como ao público e aos agentes 

administrativos; 

3.17- Acatar e cumprir as determinações da Unidade Gestora e dos agentes destacados pelo Poder 

Executivo Municipal, no exercício de suas funções; 

3.18 - Cumprir todas as disposições legais relacionadas à prestação do Serviço de Táxi; 

3.19- Promover a adequada manutenção do veículo e de seus equipamentos, de modo que estejam 

sempre em bom estado de conservação e em perfeitas condições de funcionamento; 

3.20- Comparecer ao seu lugar de trabalho, em trajes padronizados, segundo orientação exarada por 

ato da Unidade Gestora do Serviço de Táxi e homologada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

em perfeitas condições de higiene pessoal. sendo vedado o uso de calções ou bermudas bem como 

de calçados que não se firmem nos pés; 

3.21 -Trajar-se adequadamente ou dentro dos padrões estabelecidos em caso de situações especiais. 

04 - CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE: 

O PERMITENTE se compromete a: 

4.1 -Regulamentar, gerenciar, disciplinar e administrar os Serviços de Táxi; 

4.2- Dispor sobre a execução dos serviços, de modo a assegurar a qualidade da prestação do Serviço 

de Táxi no que diz respeito à segurança, continuidade, modicidade tarifária, conforto, acessibilidade, 

entre outros; 
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4.3 - Coibir serviços irregulares e ilegais; 

4.4 - Exercer a fiscal ização realizando vistorias e diligências; 

4.5 - Promover a adequada prestação do Serviço de Táxi , evitando abusos econômicos e mantendo o 

incentivo à concorrência salutar; 

4.6- Estimular a preservação do patrimônio histórico, a conservação energética e a redução de causas 

de poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e dos padrões de emissão de 

poluentes; 

4.7 - Garantir a participação dos usuários, particularmente mediante o instrumento das audiências 

públicas; 

4.8- Aplicar as penalidades descritas no art. 37, incisos I a IV, nas situações definidas nos Anexos I e 

11 desta Lei; 

4.9 - Julgar os pedidos de reconsideração de suas decisões; 

4.1 O - Desempenhar outras atividades afins. 

05- CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA: 

5.1 - O prazo da Permissão será de 1 O (dez) anos, que serão contados a partir da publicação do ato 

na Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo. 

06- CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO: 

6.1 -O extrato do presente Contrato será publicado na Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo e 

no Site Oficial da Prefeitura Municipal de lúna, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua 

assinatura. 

07 -CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO: 

7.1 - O cumprimentos das obrigações advindas dos termos deste Contrato de Permissão, será 

fiscal izado pela UNIDADE GESTORA DOS SERVIÇOS DE TAXI , o qual caberá as providências 

exigidas em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas. 

08- CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 

8.1 - O presente Contrato ficará rescindido de pleno direito caso o(a) Permissionário(a) infrinja ~ 

quaisquer cláusulas deste instrumento, principalmente as previstas na cláusula terceira. --L~ 
1 

09 -CLÁUSULA NONA - DO FORO: ~ 
9.1 -As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de lúna/ES, renunciando a qualquer \J ~ 
outro, por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente 

instrumento. 
lf f 
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--==-
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

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

lúna/ES, 05 de abril de 2021. 

Romário Batista Vieira- Prefeito Municipal 

Permitente 

~O DA SILVA 

Permissionário 
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as revisões, a favor da Organização 
da Sociedade Civil. 
Vigência: O present'e Acordo de 
Cooperação vigerá por OS (cinco) 
anos a partir do dia da publicação 
de seu extrato no veiculo oficial 
de publicação. Da contrapartida: 
Não há contrapartida financeira por 
parte da Organização da Sociedade 
Civil pelo uso e posse do bem, 
objeto do presente Acordo de 
Cooperação, conforme a finalidade 
a que ele se destina, nos termos do 
§ 1 o do art. 35 da Lei Federal n° 
13.019/2014. 

Itarana/ ES, 08 de abril de 2021 . 

Vander Patrício 
Prefeito Municipal 

Protocolo 660738 

Iúna 

EXTRATO 
Contrato no 39/2021 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de Iúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública n° 01/2021 
Contratado: Roberto Carlos Lemos 
Objeto: Aquisição de gêneros 
alímentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae 
Valor: R$19.999,40 
Vigência: A partir da publicação até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Protocolo 660678 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato N° 53/2021 
Permitente: Município de Iúna/ES 
Processo No: 0816/2021 
Perm issionário: nago Lucio da 
Silva 
ObJeto: Permissão para exploração 
dos serv1ços de táxi no âmbito do 
Município de Iúna. 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Protocolo 660708 

EXTRATO 
Contrato n° 27/ 2021 
Contratante: Prefeitura Municipal 
de lúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública no 01/2021 
Contratado: Bertoldo Antonio Vieira 
Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae. 
Va lor : R$20.000,00 
Vigência: A partir da publicação até 
31/ 12/2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Romário Batista Vieira 
Prefeito 

Protocolo 6607 10 

EXTRATO 
Contrato no 41/2021 
Contratante: Prefeitura Munic1pai 
de lúna 
Processo No 3146/2020 

Chamada Pública no 01/202: 
Contratado: Adamario Carlos 
Silveira 
Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor fami liar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Mun1cíp10 mcluídas no Pnae. 
Valor: R$19.999,48 
V1gênc1a · A partir da publicação até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E070000l.09.0003. 

Romàrio Batista Vie1ra 
PrefeitO 

Protocolo 660791 

EXTRATO 
Contrato no 35/2021 
Contratante: Prefeitura Mun1c1pal 
de lúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública no O 1/2021 
Contratado: Leona•do Rosa ce 
Uma 
Objeto. Aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar 
e empreendedor familiar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Município incluídas no Pnae 
Valor: R$19.999,60 
Vigência: A partir da publicação até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E0700001.09.0003. 

Románo Batista V1eira 
PrefeitO 

Protocolo 660862 

EXTRATO 
Contrato n° 45/2021 
Contratante: Prefe1tura Mun1c1pal 
delúna 
Processo NO 3146/2020 
Chamada Pública no O 1/2021 
Contratado: Undomar Costa de 
lima 
Objeto. Aqu1s1ção de gêneros 
alimentícios da Agncultura Fam11iar 
e empreendedor fam1liar rural 
destinados às Escolas e Creches do 
Municip1o mcluidas no Pnae 
Valor: R$19.913,88 
Vigênc1a: A partir da publicação até 
31/12/2021. 
ID: 2021.037E070000 1.09.0003. 

Románo Batista V1eira 
Prefeito 

Protocolo 660866 

RESUMO DE ADITIVO 
NO O 1 - Ata de Reg1stro de Preços 
no 049/2020. Partes. Mun. IL.na 
X Miranda & V1eira Ltda. Objeto: 
registro de preços de matena1s 
de construção. Valor ad1tivado: 
R$7.302,26. 

ROMARIO BATISTA VIEIRA 
PREFEITO 

DURVAL DIAS S. JUNIOR 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

Protocolo 660716 
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DECRETO N° 383/2021, DE 
08/04/2021. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
UNHARES, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribu1ções 
legais que lhe são pelo disposto 
no inciso VIII do artigo 58, da Lei 
Orgânica do r~unicípio, c, 
CONSIDERANDO a Situação de 

pandem•a existente e que se 
agrava, e tendo o Governo do 
E~tado determ.nando restrições as 
.JtlvidadPS econômicas através do 
Decreto 4859-R, de 03 de abril de 
2021; 
CONSIDERANDO que o MuniCÍPIO 
acompanhou as restrições as 
ativtdades econômicas decretadas 
pelo Estado, 

DECRE T A : 
Art. 1° Fica prorrogado o 
venc1mento do Imposto Sobre 
Serv1ço de Qualquer Natureza 
(ISSQN) referente às competências 
de março, abnl e maio de 2021. 
O prazo para pagamento das 
referidas competências será, res
pectivamente, lO de agosto de 
2021, ! I de outubro de 2021 e 10 
de dezembro de 2021. 
§ 1 o A prorrogação prevista no 
caput deste artigo não se aplica ao 
1mposto devido pelos tomadores 
de serviços sujeitos à Substituição 
Tnbutária, nas situações previstas 
no Artigo 7• da Lei Complementar 
n• 10 de 23 de dezembro de 2011 . 
§ 20 Não será prorrogado o 
vencimento do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN) dos serviços compreendi
dos nos 1tens 5, 7, 11, 15, 22 e 26 
c do sub1tem 13.04 constantes no 
Anexo I da Lei Complementar n• 10 
de 23 de dezembro de 2011. 
§ 3° Também não será prorrogado 
o venc1mento do Imposto Sobre 
Serv1ço de Qualquer Natureza 
(ISSQN) nos serv•ços prestados por 
prestadores de serviços avulsos e 
por aqueles domiciliados em outros 
municíptos, independentemente da 
natureza do serv•ço. 
§ 4° O Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza (ISSQN) 
devido pelos prestadores de 
serviços optantes do Simples 
Nacional e os t-1tcroempreendedo
res IndiVIduaiS (MEl), inst ituídos 
pela Lei Complementar no 123, de 
14 de dezernbro de 2006, apurados 
no âmb1to do Simples Nacional e 
devidos pelos sujeitos passivos, 
referentes às competênc1as de 
março, abril e maio de 2021, terão 
os vencimentos conforme prev1sto 
na Resolução CGSN n• 158 de 24 
de março de 2021. 
§ so A prorrogação do prazo a que 
se refere o caput não implica dlfeito 
à rest1twção de quantias eventual 
mente Jâ recolh1das. 
Art. 20 F1ca prorrogado para o d1a 
07 de Julho de 2021 o prazo para 
pagamento de cota ún1ca e da 
pnmeira parcela do IPTU - Imposto 
Pred1al e Territonal Urbano, do 
exerCÍCIO de 2021. 
Parágrafo único. As demais datas 
para pagamento parcelado terão os 
seguintes venc•mentos: 
I - segunda parcela em 09 de 
agosto de 2021; 
11 - terceira parcela em 08 de 
setembro de 2021; 
111 - quarta parcela em 07 de 
outubro de 2021; 
IV - qu1nta parcela em 08 de 
novembro de 2021; e 
v - sexta parcela em 07 de 
dezembro de 2021. 
Art. 3° Prorrogar o prazo de 
venCimento das Certidões 
Negativas de Déb1tos Munte1pa1s 
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emitidas a partir de 01/02/2021 
para até o dia 30/06/2021. 
Art. 4 o Fica suspenso até o dia 
30/06/2021, os prazos para 
interposição de Impugnações 
e recursos administrativos de 
conteúdo tributário. 
Art. 5 ° Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
Prefeitura Municipal de Unhares, 
Estado do Espírito Santo, aos oito 
dias do mês de abril do ano de dois 
mil e v1nte e um. 

GUERINO LUIZ ZANON 
Prefeito do Município de 

Linhares-ES 
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA 
SECRETARIA, DATA SUPRA. 
MÁRCI O PIMENTEL MACHADO 
Secretário ~1unicipa l de Admin is

tração 
e Recursos Humanos 

Prot ocolo 660758 

RESUMO DO CONTRATO 
NO 63/2021 

CONTRATANTE: Município de 
Linhares-ES. 
CONTRATADA: DETEMAC 
DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
ME 
DATA ASSINATURA: 07/04/2021 
VIGÊNCIA: 12 (d'oze) meses 
VALOR: R$ 149.460,00 
OBJETO: contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de controle integrado 
de pragas nas áreas tntemas das 
Escolas de Educação infantil, Ensino 
Fundamental e na Secretaria 
Municipal de Educação. 
RECURSO: 
09 
09.01.12.122.1030.2.314 
09.01.12.361.1030.2.315 
09.01.12.365.1030.2.316 
3.3.90.39.000 
MODALIDADE: PE 07/2021 
PROCESSO: 010854/2021 
Cód. CidadES Contratações: 
102021.042E0600008.0L0001 

Prot ocolo 66d745 

COMUNICADO 
o Município de Unhares ES, 
TORNA SEM EFEITO a publiaação 
referente ao 1o TERMO ADmv,o A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 
062/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 
NO 008/2020, processo 
20549/2019, por ter s1do publicado 
equivocadamente no Diário Oficial 
do Estado no dia 23/02/2021. 

Linhares-ES, 08 de abri l de 2021 
Kâtla Ciiene dos Santos Félix 
Assessora Especial de Gestão 

Prot ocolo 660801 

RESUMO DO 2° TERMO ADmVO 
AO CONTRATO NO 243/2020 

CONTRATANTE: Município de 
Linhares-ES 
CONTRATADA: Argus Atacadista 
Ltda 
DATA ASSINATURA: 08/04/2021 
OBJETIVO: Recomposição do 
equilíbrio econômico financeiro 
do produto através de revisão, 
conforme abaixo: 
Lote 004 - Quadro Branco t ipo lousa 
magnético de 1200 x 2000mm, 
passando o mesmo de R$ 291,66 
(duzentos e noventa e um reais e 


