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mil duzentos reais), sendo R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e 
cinquenta reais) mensais.
AUTORIZAÇÃO: e acordo com a solicitação através do Ofício 
nº296/2014, protocolado sob o nº 006485/2014 da Secretaria de 
Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1001.1030100452.09033903600000 
Ficha 0024 Fonte 12010000 - Recursos Próprios - Saúde

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 01 de julho de 
2014.

NAYARA BENFICA PIRES
Gestora/Secretária Municipal de Saúde
Locatária

Água Doce do Norte

Prefeitura

CONTRATO N° 120/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
CERQUEIRA TRASPORTES LTDA

Publicação Nº 606
EXTRATO DO CONTRATO 120/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi, Van, para prestar 
serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de de-
zembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo 
ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 87.556,00 (oiten-
ta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO Nº 126/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 607
EXTRATO DO CONTRATO 126/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi, Micro-onibus, para 
prestar serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 
de dezembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, 
podendo ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 

Afonso Cláudio

Prefeitura

TERMO ADITIVO 004 - JOSÉ MARIA 
Publicação Nº 602

TERMO ADITIVO Nº 004

Termo de aditamento ao Contrato nº 000071/2012, que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio, ES, e JOSE MARIA BAR-
BIERE BORLOTE.

Resumo do quarto termo Aditivo ao Contrato nº 000071/2012

CONTRATANTE: Município de Afonso Cláudio
CONTRATADA: JOSE MARIA BARBIERE BORLOTE
VIGENCIA: período de 06 (seis) meses, contados a partir de 04 de 
julho de 2014, com vencimento previsto para o dia 04 de janeiro 
de 2015.
VALOR: o valor global de R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo o 
valor mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais )
AUTORIZAÇÃO: De acordo com Oficio nº 042/2014, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente , protocolizado sob o nº 007786/2014

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 03 de julho de 
2014.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
WILSON BERGER COSTA

TERMO ADITIVO 007 - LOJA MAÇÔNICA 
Publicação Nº 603

TERMO ADITIVO Nº 007

Termo de aditamento ao Contrato nº 000323/2009, que entre si 
celebram o Município de Afonso Cláudio, ES, e a empresa LOJA 
MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO".

Resumo do quarto termo Aditivo ao Contrato nº 000323/2009

CONTRATANTE: Município de Afonso Cláudio
CONTRATADA: LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO
VIGENCIA: período de 03 (três) meses, contados a partir de 09 de 
julho de 2014, com vencimento previsto para o dia 09 de outubro 
de 2014,
VALOR: valor global de R$4.584,42 (quatro mil, quinhentos e oi-
tenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo o valor 
mensal de R$ 1.528,14 (mil , quinhentos e vinte e oito reais e 
quatorze centavos).
AUTORIZAÇÃO: De acordo com Oficio nº 474/2014, da Secretaria 
Municipal de Educação, protocolizado sob o nº 007255/2014

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 04 de julho de 
2014.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
WILSON BERGER COSTA

CONTRATO SAÚDE Nº 015/2014
Publicação Nº 604

Contrato De Locação nº 015/2014

Resumo Do Contrato De Locação Que Entre Si Fazem O Município 
De Afonso Cláudio, ES, JOAO AUGUSTO ASCHAUER PETER

CONTRATANTE: Município de Afonso Cláudio
CONTRATADA: Joao Augusto Aschauer Peter
VIGENCIA duração de 12 (doze) meses.,
VALOR: o valor global estimado de R$ 34.200,00 (trinta e quatro 
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centavos
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 135/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
SILVA NORTE LTDA ME

Publicação Nº 610
EXTRATO DO CONTRATO 135/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: A EMPRESA SILVA NORTE LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviço 
EMERGENCIAL ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 
13 de agosto de 2014, num total de 33 (trinta e três) dias letivos 
e/ou até que se faça um novo processo licitatório, uma vez que, 
por meio do Pregão Presencial nº. 014/2014 restou a referida li-
nha sem cotação, para as escolas da Rede Municipal de Ensino e 
linhas compartilhadas com o Município.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 34.694,69 (trinta 
e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e 
nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 116/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
MANZOLI DIAS TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 613
EXTRATO DO CONTRATO 116/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA 
ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviços 
ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 31 de dezem-
bro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo ser 
prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede Munici-
pal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 15.930,00 (quin-
ze mil novecentos e trinta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 

aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 66.276,56 (ses-
senta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 118/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
SILVA NORTE

Publicação Nº 608
EXTRATO DO CONTRATO 118/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA SILVA NORTE LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi, van, micro-ônibus, 
para prestar serviços ao transporte escolar, no período de junho a 
31 de dezembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, 
podendo ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 135.572,56 (cen-
to e trinta e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta 
e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 125/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
SILVA NORTE LTDA ME

Publicação Nº 609
EXTRATO DO CONTRATO 125/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA SILVA NORTE LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos micro-ônibus, para prestar 
serviços ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 31 
de dezembro de 2014, um total de 140 (cento e quarenta) dias, 
podendo ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 114.223,84 (cen-
to e quatorze mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro 
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CONTRATO N° 121/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
SPINDOLA TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 616
EXTRATO DO CONTRATO 121/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: TRANSPORTE SPINDOLA LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Van, para prestar serviços 
ao transporte escolar, no período de junho a 31 de dezembro de 
2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo ser pror-
rogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede Municipal 
de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 28.910,00 (vinte 
e oito mil novecentos e dez reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As 
despesas decorrentes deste contrato correrão em conformidade 
com Lei Orçamentária Anual 074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 122/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
AMA TRANSPORTES LMTA

Publicação Nº 617
EXTRATO DO CONTRATO 122/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: AMA TRANSPORTES LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi, para prestar servi-
ços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de dezembro 
de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo ser 
prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede Munici-
pal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 14.868,00 (qua-
torze mil oitocentos e sessenta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 117/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
VIEIRA CABRAL TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 614
EXTRATO DO CONTRATO 117/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA 
ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi e Van, para prestar 
serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de de-
zembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo 
ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: . O valor global deste CONTRATO é de R$ 12.862,00 (doze 
mil oitocentos e sessenta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 119/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
MACSUEL MOREIRA ME

Publicação Nº 615
EXTRATO DO CONTRATO 119/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: MACSUEL MOREIRA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi, para prestar servi-
ços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de dezembro 
de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo ser 
prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede Munici-
pal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 40.244,00 (qua-
renta mil duzentos e quarenta e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE
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CONTRATO N° 127/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
VIEIRA CABRAL TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 620
EXTRATO DO CONTRATO 127/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CA-
BRAL LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi e Van, para prestar 
serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de de-
zembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo 
ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 86.221,24 (oi-
tenta e seis mil duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro cen-
tavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 128/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
MACSUEL MOREIRA

Publicação Nº 621
EXTRATO DO CONTRATO 128/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: MACSUEL MOREIRA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi, para prestar ser-
viços ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 31 de 
dezembro de 2014, um total de 140 (cento e quarenta) dias, po-
dendo ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio a prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente à não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 29.017,80 (vinte 
e nove mil e dezessete reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 123/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
AGUA DOCE TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 618
EXTRATO DO CONTRATO 123/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA ÁGUA DOCE TRANSPORTE LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipos Kombi e micro-ônibus, para 
prestar serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 
de dezembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, 
podendo ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 44.604,00 (Qua-
renta e quatro mil seiscentos e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 124/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
MANZOLI DIAS TRANSPORTES

Publicação Nº 619
EXTRATO DO CONTRATO 124/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA 
ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviços 
ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 31 de dezem-
bro de 2014, um total de 140 (cento e quarenta) dias, podendo 
ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 31.886,40 (trinta 
e um mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE
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CONTRATO N° 131/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
JOACI UELISTON

Publicação Nº 624
EXTRATO DO CONTRATO 131/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: A EMPRESA JOACI UELISTOM MOREIRA DE CAS-
TRO ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi e Ônibus, para prestar 
serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de de-
zembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, podendo 
ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 37.055,48 (trinta 
e sete mil cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 132/2014 - TRANSPORTE MUNICIPAL 
- MACSUEL MOREIRA

Publicação Nº 625
EXTRATO DO CONTRATO 132/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: A EMPRESA MACSUEL MOREIRA ME
OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviço 
EMERGENCIAL ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 
13 de agosto de 2014, num total de 33 (trinta e três) dias letivos 
e/ou até que se faça um novo processo licitatório, uma vez que, 
por meio do Pregão Presencial nº. 014/2014 restou a referida li-
nha sem cotação, para as escolas da Rede Municipal de Ensino e 
linhas compartilhadas com o Município.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 8.526,00 (oito mil 
quinhentos e vinte e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 129/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
AMA TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 622
EXTRATO DO CONTRATO 129/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: AMA TRANSPORTES LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo van e micro ônibus para pres-
tar serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 de 
dezembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, poden-
do ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da Rede 
Municipal de Ensino, conforme abaixo.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 125.150,20 (cen-
to e vinte e cinco mil cento e cinquenta reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 130/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
AGUA DOCE TRANSPORTE LTDA

Publicação Nº 623
EXTRATO DO CONTRATO 130/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA ÁGUA DOCE TRANSPORTE LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, Micro Ônibus, para 
prestar serviços ao transporte escolar, no período de junho a 31 
de dezembro de 2014, um total de 118 (cento e dezoito) dias, 
podendo ser prorrogada até 30 de abril de 2015, para Escolas da 
Rede Municipal de Ensino.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 39.496,80 (trinta 
e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centa-
vos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE
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CONTRATO N° 136/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
ITAMAR MOREIRA ME

Publicação Nº 628

EXTRATO DO CONTRATO 136/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: ITAMAR MOREIRA

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviço 
EMERGENCIAL ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 
13 de agosto de 2014, num total de 33 (trinta e três) dias letivos 
e/ou até que se faça um novo processo licitatório, uma vez que, 
por meio do Pregão Presencial nº. 014/2014 restou a referida li-
nha sem cotação, para as escolas da Rede Municipal de Ensino e 
linhas compartilhadas com o Município.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 4.341,48 (quatro 
mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 137/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
JOACI UELISTON ME

Publicação Nº 629
EXTRATO DO CONTRATO 137/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: A EMPRESA JOACI UELISTOM MOREIRA DE CAS-
TRO ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículos tipo VAN, para prestar serviços 
EMERGENCIAIS ao transporte escolar, no período de 13 de junho 
a 13 de agosto de 2014, num total de 33 (trinta e três) dias letivos 
e/ou até que se faça um novo processo licitatório, uma vez que, 
por meio do Pregão Presencial nº. 014/2014 restou a referida li-
nha sem cotação, para as escolas da Rede Municipal de Ensino e 
linhas compartilhadas com o Município.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 4.284.852 (qua-
tro mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitocentos e cinquenta 
e dois milésimos de centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 133/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
AGUA DOCE TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 626
EXTRATO DO CONTRATO 133/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: EMPRESA AGUA DOCE TRANSPORTE LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviço 
EMERGENCIAL ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 
13 de agosto de 2014, num total de 33 (trinta e três) dias letivos 
e/ou até que se faça um novo processo licitatório, uma vez que, 
por meio do Pregão Presencial nº. 014/2014 restou a referida li-
nha sem cotação, para as escolas da Rede Municipal de Ensino e 
linhas compartilhadas com o Município.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 3.221,064 (três 
mil duzentos e vinte e um reais e zero sessenta e quatro centési-
mos centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE

CONTRATO N° 134/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR - 
VIEIRA CABRAL TRANSPORTES LTDA

Publicação Nº 627
EXTRATO DO CONTRATO 134/2014

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: A EMPRESA TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CA-
BRAL LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de 
serviços de terceiros, de veículo tipo Kombi, para prestar serviço 
EMERGENCIAL ao transporte escolar, no período de 13 de junho a 
13 de agosto de 2014, num total de 33 (trinta e três) dias letivos 
e/ou até que se faça um novo processo licitatório, uma vez que, 
por meio do Pregão Presencial nº. 014/2014 restou a referida li-
nha sem cotação, para as escolas da Rede Municipal de Ensino e 
linhas compartilhadas com o Município.
VIGÊNCIA: a contratada deverá estar em condições para dar iní-
cio à prestação de serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis 
após a assinatura do Contrato, sob pena de revisão contratual e 
aplicação de multa correspondente a não execução do Contrato; o 
prazo contratual será de 13 de junho a 31 de dezembro de 2014, 
podendo ser prorrogável na forma da Lei até 30 de abril de 2015.
VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 3.893,67 (três 
mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste con-
trato correrão em conformidade com Lei Orçamentária Anual 
074/2013, de 26/11/2013.
ASSINATURA: 13 de junho de 2014.

ADILSON SILVÉRIO DA CUNHA
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
CONTRATANTE
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São Domingos do Norte

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO 34/2014
Publicação Nº 631

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 
34/2014. 
CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. 
CONTRATADA: Transigor Transportes e Turismo Ltda - Me. 

OBJETO: 1.1 O presente termo aditivo tem por objeto a efetuação 
de alterações qualitativas e quantitativas nos itens 05 e 06 do 
Pregão Presencial nº 04/2014.
1.2 O item 05 passará a contar com 01 (um) ônibus para trans-
porte no turno matutino, com acréscimo de 25% de seu valor para 
criação do item 17 e realocação de 60 km diários de seu itinerário, 
para criação do item 16, correspondendo à linha 01;
1.3 O item 06 manterá a utilização de 01 (uma) van para trans-
porte no turno matutino, com alteração de itinerário e inclusão de 
03 km diários na rota, relativo ao acréscimo conforme a Cláusula 
Segunda no item 06, correspondendo à linha 02.
1.4 Fica criado o novo item de número 16, que passará a contar 
com 01 (um) ônibus para transporte no turno noturno e rota de 
percurso de 60 km diários, correspondendo à linha 01;
1.5 Fica criado o novo item de número 17, que passará a contar 
com 01 (um) ônibus para transporte no turno matutino e rota de 
percurso de 60 km diários utilizados do acréscimo de 25% da qui-
lometragem licitada no item 05, correspondente à linha 02.
1.6 A descrição dos novos itinerários dos itens 05, 06, 16 e 17 
encontram-se em anexo, o qual faz parte do presente aditivo in-
dependentemente de sua transcrição. 
VALOR: 26.493,48 global. 
VIGENCIA: presente aditivo passa a vigor a partir do dia 
21/07/2014, data em que as modificações expostas neste termo 
aditivo deverão ser cumpridas. 
AUTORIZAÇÃO: Processo Administativo Protocolado sob o nº 
2.378/2014, São Domingos do Norte-ES, 14 de Julho 2014.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

DESPACHO PROCESSO Nº 1.728/2014
Publicação Nº 632

DESPACHO

Processo nº 1.728/2014

Trata-se de processo em que a advogada Monike Farias Wander-
murem realiza proposta de acordo referente aos honorários ad-
vocatícios deferidos no processo nº 0000310-93.2010.8.08.0054.

No processo o Município foi condenado ao pagamento de honorá-
rios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, o Município ingressou com embargos à execução dos ho-
norários para discutir o valor referente à juros e correção mone-
tária.

A requerente faz proposta de acordo para pagamento dos honorá-
rios sobre o valor inicial da condenação, sem a incidência de juros 
e correção.

Atualmente, o pagamento por RPV neste município se restringe ao 
valor descrito no artigo 1º da lei municipal nº 574/2009, que foi 
alterado pela lei municipal nº 625/2010, com valor máximo de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais).

Tal valor atualizado até apresente data na forma do artigo 2º da 

Marechal Floriano

Prefeitura

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

Publicação Nº 630
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no 
artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93:
PROCESSO N° 5.921/2014 – SECTUR

OBJETO: Contratação de show artístico da banda “Leo Santos e 
Banda” para apresentação nas festividades promovida pela Asso-
ciação de Desenvolvimento Comunitário de Boa Esperança - ADE-
COBES.
CONTRATADA: FLAVIO DEOLINO SCHNEIDER 91435803787.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 20.07.2014.
VALOR: R$ 1.350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais)

Marechal Floriano/ES, 15 de Julho de 2014.

Antônio Lidiney Gobbi
Prefeito Municipal

Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 016 - FMAS
Publicação Nº 605

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
NOVA VENÉCIA
PREGÃO PRESENCIAL
N.º 016/2014

Objeto: Aquisição de materiais para a execução da Oficina de Ar-
tesanato para usuários do Cadastro Único/Programa Bolsa Família 
(PBF), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social, deste 
Município.
Credenciamento: das 08:30 às 09:00 horas do dia 01/08/2014.
Recebimento das Propostas: até às 09:00 horas do dia 01/08/2014.
O Edital poderá ser obtido pelo e-mail com" licitacaonv@hotmail.
com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licita-
ções, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 
às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro 
- Nova Venécia – ES.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 15/07/2014.

TATIANY DA SILVA PIROLA
PREGOEIRA
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b) Supermercado Clamap Ltda EPP – Itens – 03, 04, 06, 07, 13, 
17, 18, 19, 21, 22 e 23, perfazendo o total de R$ 23.065,23 (vinte 
e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), para o 
objeto do referido certame licitatório, pois em tudo satisfaz a Lei.

Autorizo a assinatura do contrato de fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, em favor das empresas 
acima citadas e bem como o posterior empenho.

São Roque do Canaã - ES, 15 de Julho de 2014.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

lei municipal 574/2009 corresponde a R$ 5.065,41 (cinco mil e 
sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme cál-
culo anexo.

Assim o Município aceita a proposta de acordo firmada, para pa-
gamento dos honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
devendo a exequente comparecer na tesouraria da Prefeitura Mu-
nicipal de São Domingos do Norte para fornecimento dos dados 
para pagamento, ou ainda, protocolar as informações por escrito.

São Domingos do Norte – ES, 15 de julho de 2014.

Thainann Sesana Marchesini
Procurador Geral - OAB/ES 20.078

São Roque do Canaã

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DO PP 065-2014
Publicação Nº 611

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02639/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2014

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de minhas 
atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 
002639/2014, modalidade Pregão Presencial sob N° 065/2014, 
diante do relatório do Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando 
às empresas Horti Fruti Spalenza Ltda ME e Supermercado Cla-
map Ltda EPP, junto aos itens a elas correspondentes, conforme 
abaixo:

a) Horti-fruti Spalenza Ltda ME – Itens – 01, 02, 04, 07, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 22 e 23, perfazendo o total de R$ 7.235,86 (Sete mil, 
duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos);

b) Supermercado Clamap Ltda EPP – Itens – 03, 05, 06, 08, 09, 
13, 14, 18, 19, 20 e 21, perfazendo o total de R$ 7.101,59 (Sete 
mil, cento e hum reais e cinquenta e nove centavos), para o objeto 
do referido certame licitatório, pois em tudo satisfaz a Lei.

Autorizo a assinatura do contrato de fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, em favor das empresas 
acima citadas e bem como o posterior empenho.

São Roque do Canaã - ES, 15 de Julho de 2014.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DO PP 066-2014
Publicação Nº 612

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02638/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2014

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de minhas 
atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 
002638/2014, modalidade Pregão Presencial sob N° 066/2014, 
diante do relatório do Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando 
às empresas Horti Fruti Spalenza Ltda ME e Supermercado Cla-
map Ltda EPP, junto aos itens a elas correspondentes, conforme 
abaixo:

a) Horti-fruti Spalenza Ltda ME – Itens – 01, 02, 05, 08, 09, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 20, 24 e 25, perfazendo o total de R$ 22.203,91 
(vinte e dois mil, duzentos e três reais e noventa e hum centavos).
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