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Consórcios Intermunicipais
Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ES
RESOLUÇÃO Nº 03 DE 04 DE AGOSTO DE 2016

Publicação Nº 61864

RESOLUÇÃO Nº 03 DE 04 DE AGOSTO DE 2016
O Presidente do CIM PEDRA AZUL, com poderes que lhe
confere o Estatuto, resolve publicar decisão da Assembleia
Geral Ordinária em conjunto com a Câmara Setorial de
Saúde, realizada no dia 04 de Agosto de 2016
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezesseis, às 16 horas, em reunião extraordinária nas
dependências da AMUNES, Vitória, Espírito Santo, com a
presença dos prefeitos de municípios consorciados. A reunião teve por objetivo, perdas salariais e propostas de
reajustes. O presidente deu início a reunião lembrando
a todos que, o que ficou proposto na assembleia ordinária do dia 21 de julho de 2016, onde, tínhamos como
pauta a reposição salarial dos funcionários administrativos
do CIM Pedra Azul. Como não havia quorum suficiente o
vice-presidente Dalton Perim sugeriu que esta demanda
fosse feita no dia 04 de agosto na sede da AMUNES, e que
neste dia teria uma assembleia de prefeitos e que seria
um momento oportuno, assim foi pactuado entre os presentes, que seria realizado esta reunião com os prefeitos
que tem seu município consorciado ao CIM Pedra Azul. A
diretora executiva explicou aos presentes que os funcionários estão sem reposição de salário desde 2013. Marfiza esclarece que a gestão do consórcio vem sendo bem
avaliada pelos entes consorciados, e a cada ano temos
mais ingresso de municípios, com isso o aumento dos trabalhos são significativos, e que nós permanecemos com
o mesmo número de colaboradores para garantir todo o
serviço administrativo do CIM Pedra Azul. Após análise da
contabilidade, usando o índice IGP-M, fica apresentado os
reajustes a cada ano conforme tabela:

REAJUSTE EM

VARIÇÃO DO
ÍN DICE

V AL OR
REAJ U ST AD O

01 de abr il/2013

-

R$ 1 . 5 0 0 , 0 0

01 de abr il/2014

7,31%

R$ 1 . 6 0 9 , 6 3

01 de abr il/2015

3,15%

R$ 1 . 6 6 0 , 2 5

01 de abr il/2016

11,57%

R$ 1 . 8 5 2 , 3 2

REAJUSTE EM

VARIÇÃO DO
ÍN DICE

V AL OR
REAJ U ST AD O

01 de abr il/2013

-

R$ 4 . 0 0 0 , 0 0

01 de abr il/2014

7,31%

R$ 4 . 2 9 2 , 3 5

01 de abr il/2015

3,15%

R$ 4 . 4 2 7 , 3 4

01 de abr il/2016

11,57%

R$ 4 . 9 3 9 , 5 1

Diante da análise de todos, como mostra na tabela a diferença de que cada município vai contribuir. Foi questionado
também de realizar esta reposição neste período eleitoral,
foi esclarecido que se fosse aumento salarial não poderia, mas reposição de perdas salariais pode ser concedido.
Diante do exposto todos concordaram com que foi proposto. Nada mais havendo a tratar subscrevemo-nos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Domingos Martins, ES 22 de março de 2016
L uiz C a rlos Pre zot i Rocha
Presidente do Cim Pedra Azul

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2015

Publicação Nº 61883

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016
Contrato Administrativo: 036/2015
Ref.: Chamamento Público – Credenciamento (Processo 033/2015 – Inexigibilidade nº 001/2015)
Objeto: Credenciamento de novos exames
Contratante: Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE
Contratado: LABORATÓRIO FERRARI LTDA ME
Dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 01101.1012200012.001 - Manutenção dos Serviços Médicos e serviços de
Apoio Diagnóstico. Elemento de despesa: 333.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Data Aditivo: 26/09/2016
Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/1993.
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Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES
TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS,
COMPLEMENTARES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 015/2016 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016 CDIG

Publicação Nº 61936

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL
Processo administrativo nº 380/2016
TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS,
COMPLEMENTARES DE CONSULTAS E EXAMES
ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 015/2016
- Chamamento Público nº 001/2016.

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de serviços de saúde constantes do Apêndice II ao XII que integra
este instrumento pela CREDENCIADA à população dos
municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma e
condições das Clausulas seguintes.
1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 16/09/2016.

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.
Credenciada:. CENTRO
IMAGEM LTDA – ME.

DE

DIAGNOSTICO

POR

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de serviços de saúde constantes do Apêndice II ao XII que integra
este instrumento pela CREDENCIADA à população dos
municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma e
condições das Clausulas seguintes.
1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

Carlos Roberto Casteglione Dias
Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS,
COMPLEMENTARES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 023/2016 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016. R C M CONSULTÓRIO NEUROLÓGICO

Publicação Nº 61939

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL
Processo administrativo nº 402/2016

Data de Assinatura: 02/09/2016.
TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS,
COMPLEMENTARES DE CONSULTAS E EXAMES
ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 023/2016
- Chamamento Público nº 001/2016.

Carlos Roberto Casteglione Dias
Presidente do CIM POLO SUL

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS,
COMPLEMENTARES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 019/2016 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016. CLINICA DOS
ACIDENTADOS

Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.
Credenciada: R C M – Consultório Neurológico - LTDA.

Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO
SUL

Objeto: 1.1 - O objeto do presente é a prestação de serviços de saúde constantes do Apêndice II ao XII que integra
este instrumento pela CREDENCIADA à população dos
municípios consorciados do CIM POLO SUL, na forma e
condições das Clausulas seguintes.

Processo administrativo nº 397/2016

1.2 - Os serviços acima referidos, se encontram descritos e
serão pagos observando-se os valores constantes da Tabela
de Serviços e Procedimentos do CIM POLO SUL (TVSPS).

Publicação Nº 61937

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS,
COMPLEMENTARES DE CONSULTAS E EXAMES
ESPECIALIZADOS– PESSOA JURÍDICA Nº 019/2016
- Chamamento Público nº 001/2016.
Credenciando: Consórcio Público da Região Polo Sul.
Credenciada: Clínica dos Acidentados Cachoeiro LTDA.

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 16/09/2016.
Carlos Roberto Casteglione Dias
Presidente do CIM POLO SUL
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Consórcio Público COINTER
ATA 02/2016

Publicação Nº 61859

ATA N.º 02/2016 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COINTER
Às dezesseis horas do dia vinte e três de agosto de dois
mil e dezesseis, no auditório do Serviço Colatinense de
Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, localizado à Rua
Benjamin Costa, N.º 105, Bairro Marista, Colatina/ES, reuniu – se, a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e
Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER,
estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados e demais convidados, tendo a reunião o objetivo de
deliberar sobre a pauta constante na ordem do dia: Item
01. Apreciação da prestação de Contas Fiscal referente ao 3° bimestre de 2016: Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 02 datado de 19/08/2016, que
julgou pela regularidade das contas apreciadas referentes
ao terceiro bimestre referente ao exercício financeiro de
2016, e recomenda a aprovação da Prestação de Contas
do período apreciado, em seguida a Assembleia Geral, por
unanimidade, acompanhou o parecer do Conselho Fiscal,
julgando como regulares a prestação de contas do período acima referido. Item 02 - Apreciação da Proposta
Orçamentária para o exercício financeiro de 2017:
Foi lido a minuta da proposta orçamentária, e após ampla discussão, foi aprovada por unanimidade a proposta
orçamentária do COINTER para o exercício financeiro de
2016, estimando Receitas e fixando Despesas no valor de
R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), ficando ao encargo da presidência proceder à publicação resumida no
veículo de imprensa oficial do consórcio. Item 03 - Apreciação da proposta do critério de rateio das despesas para o exercício financeiro 2017: Por unanimidade
entre os presentes foi aprovada para o exercício de 2017
a forma de rateio de custeio das despesas do COINTER no
valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por município
consorciado, podendo efetuar o repasse em parcela única
ou dividido em parcelas mensais dentro do próprio exercício financeiro. Item 04 - Apreciação do relatório de
situação do Contrato de Rateio para o ano 2016: Foi
apresentado relatório contendo a relação dos municípios
consorciados e sua respectiva situação em relação à celebração do contrato de rateio do exercício de 2016, e após
ampla discussão foi aprovado por unanimidade a adoção
das seguintes providências em relação aos municípios que
ainda não firmaram o respectivo contrato com o COINTER:
a) Notificá-los a assinar no prazo máximo de 30 (trinta)
dias o contrato de rateio de 2016 sob pena de suspensão
da condição de município consorciado e caso não seja realizada a celebração do contrato de rateio ate 30/10/2016,
será excluído do quadro de entes consorciados com perda da isenção/desconto pelo qual foi beneficiado mediante

decisão da Assembleia Geral de 08/12/2015; b) Conceder o prazo até 30/11/2016 para os municípios consorciados quitarem o rateio referente ao exercício financeiro
de 2016; c) os municípios que decidiram pela retirada do
quadro de entes consorciados, conforme Ata da Assembleia Geral realizada em 08/12/2016, ficam dispensados
da celebração do contrato de rateio de 2016 para repasse
dos valores pertinentes ao corrente exercício, no entanto,
caso não venham a assinar o termo de confissão de divida
e não aprovem a lei municipal de retirada do quadro de
entes consorciados até 30/11/2016, estarão automaticamente excluídos do quadro de entes consorciados, perdendo desta forma o direito a isenção/desconto pelo qual
foi beneficiado mediante decisão da Assembleia Geral de
08/12/2015. Item 05. Apresentação dos dados estatísticos da Ceasa Noroeste no 1º semestre de 2016:
Foi feita a apresentação dos dados estatísticos da Ceasa
Noroeste pelo Sr. Marcos Antonio Magnago, Diretor Técnico Operacional da CEASA/ES, o qual detalhou o volume de
produtos que foram comercializados na CEASA NOROESTE
conforme origem dos produtos (municípios), sendo o presente relatório aprovado por todos. O relatório estará à
disposição de todos no site do consórcio. Item 06 - Proposta de alteração do Contrato de Consórcio Público
e Estatuto do COINTER: Após os devidos esclarecimentos e ampla discussão, foi aprovado por unanimidade as
seguintes alterações: a) Quadro de entes consorciados e
alteração na forma de ingresso como ente consorciado;
b) alteração do quadro de pessoal constante do anexo II
do Contrato de Consorcio Publico e do Estatuto do Cointer,
o qual passa a fazer parte da presente ata como anexo
único. c) Ficam retirados do quadro de entes consorciados
do Cointer os municípios de Águia Branca, Alto Rio Novo,
Barra de São Francisco, Laranja da Terra, Mantenópolis,
São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Pavão,
aguardando apenas o envio a este consórcio público, as
respectivas leis municipais que versam sobre a retirada do
município do quadro de entes consorciados. Foi aprovado
por unanimidade que o Presidente assine isoladamente o
1º Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio Público e 1º
Alteração do Estatuto do Cointer, com as alterações acima
citadas e ainda com a alteração da natureza jurídica do
consórcio conforme decisão da Assembleia Geral realizada
em 08/12/2015, devendo o mesmo tomar as providencias necessárias para a publicação dos mesmos. Item 07
Outros Assuntos: 7.1- Galpão área dos fundos: Após
discussão, ficou decidido que o Sr.Marcos Antonio Magnago, Diretor Técnico da CEASA/ES, irá ver com o jurídico da
SEAG, autorização do Governo Estadual para que o COINTER possa licitar alterações no imóvel, na forma prevista
no instrumento de permissão de uso firmado. Item 7.2
– Cobrança aos produtores dos municípios não consorciados ao COINTER: Após os devidos esclarecimenwww.diariomunicipal.es.gov.br
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tos, foi proposto e aprovado a criação de uma comissão,
com prazo de 30 dias de duração, para fixar os valores
a serem pagos pelos produtores dos municípios consorciados ao COINTER. 7.3 – Duvidas quanto ao contrato de rateio se é pagamento ou repasse de valores:
Após discussão, foi esclarecido a todos os presentes que
da celebração do contrato de rateio, resulta o repasse de
recursos financeiros pelos municípios ao consorcio público na forma de transferência intergovernamental, sendo
decido por unanimidade que o consorcio envie oficio circular a todos os entes consorciados prestando os devidos
esclarecimentos quanto a presente questão. Item 7.4 –
Apreciação da proposta do Portal da Ceasa Noroeste: Após os devidos esclarecimentos, foi apresentado o
portal/site do Cointer, destacando suas funcionalidades e
ainda, informando aos municípios que o presente portal/
site, visa cumprir exigências de transparência e publicidade constantes da portaria conjunta STN/SOF nº 274/2016,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade e ainda foi estabelecido prazo de até 30 dias para que os municípios
consorciados disponibilizem o banner do portal no site do
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munícipio. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião às 17:15 min., e eu,
Lucinéia da Costa Paz Lima, secretária designada para a
reunião, lavrei a presente Ata, a qual após lida e achada
conforme vai assinada por mim, pelo Sr. Ricardo Luiz Pretti
- Gerente do Projeto Ceasa Noroeste e pelo Sr. Leonardo
Deptulski, Presidente do Consórcio Público Intermunicipal
para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de
Produtos Hortigranjeiros – COINTER, tendo os demais presentes assinados a lista de presença.

Lucinéia da Costa Paz Lima
Chefe de Unidade Regional CEASA/ES
Ricardo Luiz Pretti
Gerente do Projeto Ceasa Noroeste
Leonardo Deptulski
Presidente do COINTER

Aracruz
Prefeitura
3ª PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO 14.649/2015 (A & C, ADVENTURE, DELTA PACK, MIX
COMÉRCIO E VIA NORTE)

Publicação Nº 61896

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.649/2015
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
SIGNATÁRIO DETENTOR: A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA
ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Everaldino Silva, 18, Centro, Fundão, ES, CEP: 29.185-000.
VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Trabalho e todas as suas Unidades Socioassistenciais vinculadas.
Número Lote: 02

Descrição LOTE 02

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

01

Guardanapo de papel, aprox 230 x 220 mm,
branco, pct c/50 un, de acordo c/normas ABNT

UN

TODO DIA

1.400

0,71

Valor Total: R$ 994,00
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RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 06/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.649/2015
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
SIGNATÁRIO DETENTOR: ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP
ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua José dos Santos, 121, Bairro de Carli, Aracruz, ES, CEP: 29.194-017.
VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Trabalho e todas as suas Unidades Socioassistenciais vinculadas.
Número Lote: 01

Descrição LOTE 01

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

01

Copos descartáveis, capacidade de 80 ml, poliestireno, atóxico, branco, pacote c/100 unidades

pt

Cristal Copo

600

1,96

Número Lote: 03

Descrição LOTE 03

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

02

Prato descartável, 23 cm, fundo, branco, pct c/10
unid, registro ABNT

pt

Zettapack

180

2,04

Valor Total: R$ 1.543,20
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 07/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.649/2015
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
SIGNATÁRIO DETENTOR: DELTA PACK COMERCIAL LTDA ME
ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua X A, s/n, lote 04, Chácara 228, Galpão B, Jardim Limoeiro, Serra, ES, CEP: 29.164-061.
VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Trabalho e todas as suas Unidades Socioassistenciais vinculadas.
Número Lote: 04

Descrição LOTE 04

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

01

Garfo de plástico, descartável, branco, pct c/50
unid, de acordo com normas ABNT

pt

Strawplast

1.000

2,16

Número Lote: 08

Descrição LOTE 08

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

02

Colher, plástico poliestireno, descartável, p/sobremesa, branca, pigmento atóxico, embalagem c/50
unidades, sup

un

Strawplast

1.200

1,68

Valor Total: R$ 4.176,00
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RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.649/2015
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
SIGNATÁRIO DETENTOR: MIX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
ENDEREÇO DO DETENTOR: Avn. Espírito Santo, 33, Vila Betânia, Viana, ES, CEP: 29.136-096.
VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Trabalho e todas as suas Unidades Socioassistenciais vinculadas.
Número Lote: 05

Descrição LOTE 05

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

01

Copos descartáveis, capacidade de 200 ml,
poliestireno, atóxico, branco, pacote c/100 unidades

pt

Coposul

3.000

2,33

Valor Total: R$ 6.990,00
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.649/2015
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
SIGNATÁRIO DETENTOR: VIA NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME
ENDEREÇO DO DETENTOR: AVN Florestal, 353, Bairro Segatto, ES, CEP: 29.192-154.
VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, a serem utilizados na sede administrativa da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Trabalho e todas as suas Unidades Socioassistenciais vinculadas.
Número Lote: 06

Descrição LOTE 06

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

01

Prato fundo, tipo cumbuca, plástico poliestireno
atóxico, descartável, aprox 15 cm de diâmetro
(boca), aprox 4,5 cm de p

un

Ultra

1.200

0,57

Número Lote: 07

Descrição LOTE 07

Item

Material

Un.

Marca

Quant.

Preço Unitário

02

Prato fundo, tipo cumbuca, plástico poliestireno
atóxico, descartável, aprox 12 cm de diâmetro
(boca), aprox 4,5 cm de p

un

Ultra

1.300

0,42

Valor Total: R$ 1.230,00
Aracruz, 03 de julho de 2016
Maria de Fátima Furtado Nunes
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
Decreto nº 30.710, de 18/02/2016
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ADITIVO CONT. 201/2015

Publicação Nº 61903

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº. 201/2015

DECRETO Nº 31681

Publicação Nº 61952

DECRETO Nº 31.681, DE 28/09/2016.
AVERBA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORA DO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Processo nº 6.485/2015.
Partes: Município de Aracruz - ES, representado pelo
Secretário de Obras e a Empresa AWM CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de execução serviços em mais
60 (sessenta) dias, contado a partir de 13/09/2016, bem
como o prazo de vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, contado a partir de 15/12/2016
Ratificação: Ficam as demais cláusulas constantes do
Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não
contrariem o que ficou convencionado no Presente Termo.
Data da assinatura: 13/09/2016.
Aracruz/ES, 03 de outubro de 2016.
João Cleber Bianchi
Secretário de Obras e Infraestrutura

DECRETO Nº 31669

Página 8

Publicação Nº 61948

DECRETO Nº 31.669, DE 23/09/2016.
NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONTIDAS NO ART. 201, §9º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 55, INCISO V E ART. 62, §3º DA LEI ORGÂNICA
DE ARACRUZ/ES.
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos –
Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assentamentos
da Servidora ISOLBETE RIBEIRO, Matrícula 2018, que
exerce o cargo de MONITOR, Nível II, Padrão,“G”, o cômputo do tempo de contribuição de 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 12 (doze) dias, conforme Certidão de
Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS, contidas às fls. 08, no Processo
nº 2016.10.900196 PA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de Setembro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
CONFEREM AS LEIS N.º 2.895, DE 30/03/2006, 2.898,
DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE
14/04/2014.
DECRETA:

Secretário de Administração e
Recursos Humanos

DECRETO Nº 31688

Publicação Nº 61953

DECRETO Nº 31.688, DE 29/09/2016.

Art. 1º Fica nomeada a Servidora MARIANA FACINI SOUZA, Matrícula nº. 20513, para exercer interinamente o
Cargo em Comissão de Secretária de Saúde – Secretaria
de Saúde do Município de Aracruz – SEMSA, Símbolo S/R
, no período de 15/09 à 29/09/2016, por motivo de férias
do titular.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/09/2016.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 23 de Setembro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE OS PONTOS DE PARADAS PARA AS EMPRESAS QUE FAZEM O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E PASSAM PELO MUNICÍPIO DE
ARACRUZ.
O PREFEITO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE CONFEREM
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL AS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DE PLANEJAR, DE GERENCIAR
E DE EXECUTAR A POLÍTICA DE TRANSPORTE COLETIVO
MUNICIPAL URBANO, QUE CONSTITUI SERVIÇO ESSENCIAL E OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO (ART. 30, V, CF).
CONSIDERANDO o Art. 18 da Constituição Federal
que dispõe “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição”;
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CONSIDERANDO a Resolução nº 026/93 do CTI –
Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal que dispõe
“2. Através do DTT, o DER ES definirá, em comum acordo
com a Municipalidade, os pontos de parada a serem utilizados pelos ônibus do sistema intermunicipal”;
CONSIDERANDO o Art. 8º da Lei Orgânica do município de Aracruz que dispõe “Ao Município de Aracruz compete prover a tudo quanto respeite ao seu interesse local
e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras as seguintes atribuições: I- legislar
sobre assunto de interesse local; II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber; V - dispor sobre
a organização e a execução de seus serviços públicos; X
- dispor sobre a concessão e a permissão para a exploração de serviços públicos locais; XI - estabelecer servidões
administrativas necessárias aos seus serviços; XXIII - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e
regulamentos”;
CONSIDERANDO o Art. 9º da Lei Orgânica do município que dispõe “Ao Município compete em conjunto com a
União e com o Estado: XIII - fazer cessar, no exercício do
poder de polícia administrativa, as atividades que violarem
as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética e outras de interesse da coletividade”;
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DECRETA:
Art. 1º Ficam definidos os pontos de paradas para embarque e desembarque no município de Aracruz para as
empresas que fazem o transporte coletivo intermunicipal
de passageiros e passam pelo Município.
Art. 2º A tabela do Anexo I deste decreto define a localização de cada parada.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de Setembro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO o Art. 112 da Lei Orgânica do município que dispõe “transporte coletivo de passageiros é
um serviço público essencial, obrigação do Poder Público
Municipal, no âmbito do seu território”;
CONSIDERANDO o Art. 113 da Lei Orgânica do município que dispõe “Cabe ao Município: I- o planejamento, o
gerenciamento e a execução da política de transporte coletivo municipal, urbano e interdistrital; II - o planejamento
e a administração do trânsito. III - a execução ou a operação dos serviços de transporte coletivo de passageiros diretamente, ou mediante concessão ou permissão, sempre
através de licitação; IV - a permissão para exploração do
serviço de transporte de passageiros em veículos automóveis e utilitários de aluguel, denominados táxi”;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3741/2013 que
dispõe no Art. 16 “A execução de qualquer tipo de serviços de transporte público local, sem autorização do Poder
Público, será considerada ilegal, sujeitando os infratores
ao seguinte: I. Apreensão dos veículos por no mínimo 15
dias; II. Multa; III. Pagamento dos custos da remoção e
de estadia dos veículos conforme fixado pela legislação vigente; IV. Suspensão ou revogação da autorização. § 1º
Em caso de reincidência, a multa prevista no inciso II do
presente artigo será devida em dobro. § 2º Para efeito
deste artigo considera se reincidente o proprietário do veículo que voltar a cometer a infração no período de um
ano a contar da data da infração anterior. § 3º A execução
de serviços de transporte público de outros municípios ou
intermunicipal, nos limites do Município de Aracruz e sem
autorização legítima do Município, sujeitar-se á às normas
contidas neste artigo. § 4º Sujeita se às penal idades deste
artigo os operadores do sistema intermunicipal que, dentro do Município de Aracruz, operarem em desacordo com
os itinerários autorizados pelo Poder Concedente”;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a toda a
população a prestação do serviço de forma adequada e
eficiente, com flexibilidade para atender os desejos de
deslocamentos das pessoas e dar sustentação ao desenvolvimento do Município; e
CONSIDERANDO que compete à Administração Pública Municipal planejar, gerenciar e executar a política de
transporte coletivo municipal urbano, que constitui serviço
essencial à população, sendo dever do Poder Público a organização do sistema e manter com eficiência a operacionalidade, em conformidade com a legislação pertinente.

ANEXO I
RELAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE PARADAS PARA TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL
ÁREA URBANA
EMBARQUE:
Ponto Nº

Referência

Localização

1

Rodoviária de Aracruz

Sede de
Aracruz

2

Posto Golfinho (Ipiranga)

Sede de
Aracruz

3

Próximo
Pimacol

ao

Material

Construção

Sede de
Aracruz

DESEMBARQUE:
Ponto Nº

Referência

Localização

1

Ponto próximo ao Material Construção
Pimacol / Dentinho Auto Peças,
chegando em Aracruz

Sede de
Aracruz

2

Próximo ao Posto Golfinho (Ipiranga)

Sede de
Aracruz

3

Em Frente a Praça da Paz

Sede de
Aracruz

4

Próximo a Igreja Assembleia de Deus

Sede de
Aracruz

5

Ponto próximo ao Supermercado/
Shopping Oriundi

Sede de
Aracruz

6

Próximo a Escola Casa do Estudante

Sede de
Aracruz

7

Próximo ao Antigo Detran

Sede de
Aracruz

8

Rodoviária de Aracruz

Sede de
Aracruz
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ÁREA DISTRITAL

JACUPEMBA X SENTIDO SEDE ARACRUZ
EMBARQUE

EMBARQUE
SAIDA DE VILA DO RIACHO x SENTIDO PRAIA GRANDE
Ponto Nº
1
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Referência
Praça Central

Ponto Nº

Referência

Localização

1

Trevo de Jacupemba

Jacupemba

Localização

2

Centro / Praça da Igreja Católica

Jacupemba

Vila do Riacho

3

Posto Combustível Mambrini

Jacupemba

4

Pamonharia da Roça – Km 177

Jacupemba

5

Acesso a comunidade do Assombro

Guaraná

6

Trevo de Desengano

Guaraná

7

Praça da Igreja Católica

Guaraná
Guaraná

2

Posto de combustível / Posto
Saúde

3

Portaria Central da Jurong

Barra do Sahy

4

Ponto ao lado do Posto combustível

Barra do Sahy

5

Trevo de acesso a Praia dos XV

Praia dos XV

6

Entrada Principal de Putiri

Putiri

8

7

Em frente ao Motel Malibu

Mar Azul

Trevo de acesso Aracruz (inicio
da ES 124);

9

Igreja Católica da comunidade

8

Em frente ao Restaurante Castanheira

9

Em frente ao Posto Shell

Barra do Riacho

Sauê
Praia dos Padres

10

Em frente ao Supermercado
Meridional

Coqueiral

11

Igreja Católica Matriz

Coqueiral

12

Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Est.

Coqueiral

13

Acesso a Nova Santa Cruz

Santa Cruz

14

Praça Central da Igreja Católica
Matriz,

Santa Cruz

15

Trevo de Acesso

Santa Cruz

16

Entrada Principal

Itaparica

17

Portaria Principal da Colonia do
SESC

18

Em frente ao Portal

1

Em frente ao Portal

2

Portaria Principal da Colonia do
SESC

11

Em frente ao Sítio Por do Sol

Taquaral

12

Em frente a Igreja Católica

Taquaral

13

Próximo a Unidade de Saúde
Guaxindiba

14

Rodoviária de Aracruz.

Retiro

Guaxindiba
Sede Aracruz

DESEMBARQUE
SEDE ARACRUZ SENTIDO X JACUPEMBA
Localização

1

Rodoviária de Aracruz

Sede Aracruz

2

Próximo a Unidade de Saúde
Guaxindiba

3

Em frente a Igreja Católica

Taquaral

4

Em frente ao Sítio Por do Sol

Taquaral

5

Comunidade do Retiro (Antigo
Frigorifico)

6

Igreja Católica da comunidade

Rio Preto

7

Trevo de acesso Aracruz (inicio
da ES 124);

Guaraná

Santa Cruz

8

Praça da Igreja Católica

Guaraná

9

Trevo de Desengano

Guaraná

10

Acesso a comunidade do Assombro

Guaraná

Rio Preto

ORLA PRAIA GRANDE SENTIDO VILA DO RIACHO
Referência

10

Referência

Santa Cruz

DESEMBARQUE

Ponto Nº

Córrego D'agua

Comunidade do Retiro (Antigo
Frigorifico)

Localização

Itaparica

Ponto Nº

Guaxindiba

Retiro
Córrego D'agua

3

Entrada Principal

4

Praça Central da Igreja Católica
Matriz

Santa Cruz

5

Trevo de Acesso

Santa Cruz

11

Jacupemba

6

Acesso a Nova Santa Cruz

Santa Cruz

Pamonharia da Roça – Km 177,
Mambrini

12

Posto Combustível Mambrini

Jacupemba

7

Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Est.

Coqueiral

13

Centro / Praça da Igreja Católica

Jacupemba

8

Em frente ao Supermercado
Meridional

Coqueiral

14

Trevo de Jacupemba

Jacupemba

9

Igreja Católica Matriz

Coqueiral

10

Em frente ao Posto Shell

Praia dos Padres

11

Em frente ao Restaurante Castanheira

12

Em frente ao Motel Malibu

13

Entrada Principal de Putiri

14

Trevo de acesso a Praia dos XV

Praia dos XV

15

Ponto ao lado do Posto combustível

Barra do Sahy

16

Portaria Central da Jurong

Barra do Sahy

17

Posto de combustível / Posto
Saúde

18

Praça Central

Sauê
Mar Azul

DECRETO Nº 31689

Publicação Nº 61955

DECRETO Nº 31.689, DE 29/09/2016.

Putiri

Barra do Riacho
Vila do Riacho

REGULAMENTA O REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI,
CONFORME A LEI Nº 4.052, DE 30 DE MAIO DE 2016.
O PREFEITO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO
CONFERIDAS PELO ART. 55, INCISO XIX, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
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CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Trânsito e Transportes de Aracruz – SMTT, é o conjunto de órgãos do Município que têm por finalidade o exercício das atividades de
mobilidade urbana, acessibilidade, planejamento, administração, normatização, pesquisa, educação, engenharia,
operação do sistema viário, fiscalização, gerenciamento
e controle de ocorrência de trânsito e transportes na circunscrição do Município de Aracruz–ES, conforme Art. 2º
da lei municipal 4.052/2016;

I – 01 (um) representante com conhecimento na área de
trânsito, com no mínimo nível médio de escolaridade, indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o Art. 16 da lei municipal 4.052/2016 que
dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, órgão colegiado componente do
Sistema Nacional de Trânsito, responsável pelo julgamento
de Recursos interpostos contra penal idades aplicadas pela
Prefeitura, em matéria de Trânsito; e

IV – o Presidente poderá ser qualquer um dos integrantes
do Colegiado, à critério da Autoridade competente para
designá-lo;

CONSIDERANDO o Art. 17 da lei municipal 4.052/2016
que dispõe sobre o funcionamento da JARI obedecerá ao
seu Regimento Interno, a ser regulamentado por Decreto
Municipal. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal,
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta norma, expedirá por Decreto todas as normas
complementares necessárias à regulamentação desta lei.
DECRETA:
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações
– JARI, funcionará junto à Gerência Municipal de Trânsito e Transportes - GETTRAN, cabendo-lhe julgar recursos
das penalidades impostas por inobservância de preceitos
do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, das Resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e demais normas legais atinentes ao trânsito no Município de Aracruz
do Estado do Espírito Santo.

II - 01 (um) representante de entidades organizadas da
sociedade relacionada à área de trânsito;
III - 01 (um) servidor da Gerência Municipal de Trânsito
e Transportes, Órgão Executivo Rodoviário e Trânsito do
município.

a) na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de Entidade representativa da sociedade com conhecimento na área de Trânsito ou por comprovado desinteresse de Entidades representativas da sociedade na
indicação de representante e suplente, ou quando indicado
o representante, este, injustificadamente, não comparecer
à seção de julgamento, o representante especificado no
item II será substituído por seu suplente, e se ainda assim,
o suplente não comparecer, um Servidor Público Municipal habilitado, integrante de Órgão ou Entidade distinta da
que impôs a penalidade, será nomeado e poderá compor o
Colegiado pelo tempo restante do mandato.
b) é facultada a suplência.
§ 1º A nomeação dos três titulares e dos respectivos
suplentes será efetivada pelo Prefeito;
§ 2º O mandato dos Membros da Junta Administrativa de
Recursos de Infrações - JARI terá duração de no mínimo
1 (um) ano, permitida sua recondução por igual período.
Art. 4º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações
– JARI deverá informar ao Conselho Municipal de Trânsito
e Transportes de Aracruz – COMTRAT, e ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/ES, a sua composição e o seu
Regimento Interno, devidamente atualizado.

Das Competências e Atribuições da JARI

Art. 5º Ocorrendo fato que gere incompatibilidade ou impedimento do Membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, a Gerência Municipal de Trânsito e
Transportes, adotará providências administrativas, autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo, para tornar sem efeito ou cessar a nomeação do Membro Titular ou Suplente,
garantindo o direito de ampla defesa do Membro atingido
pela medida.

Art. 2º Compete à Junta Administrativa de Recursos de
Infrações - JARI:

Art. 6º Não poderão fazer parte da Junta Administrativa
de Recursos de Infrações - JARI:

I - analisar e julgar os recursos interpostos pelos infratores;

I - os condenados criminalmente por sentença transitada
em julgado;

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito
e executivos rodoviários, quando necessário, informações
complementares relativas aos recursos, objetivando uma
melhor análise mais completa da situação recorrida;

II – os membros e assessores do CETRAN/ES;

SEÇÃO II

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.
SEÇÃO III
Da Composição da JARI
Art. 3º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações –
JARI - será composta por no mínimo de 03 (três) Membros
Titulares e respectivos Suplentes, sendo:

III – as pessoas cujos serviços, atividades, cargo ou funções profissionais estejam relacionados com qualquer
Centro de Formação de Condutores (CFC) e Despachantes
da área veicular, escritórios de prestação de serviços de
recursos administrativo e judiciais contra penalidades às
infrações de trânsito, bem como profissionais credenciados por órgão executivo de trânsito;
IV – os agentes da fiscalização de Trânsito ou autoridade
de trânsito, enquanto no exercício dessa atividade;
V – estar cumprindo ou ter cumprido penalidade da suspensão do direito de dirigir, cassação da habilitação ou
proibição de obter o documento de habilitação, até 12
(doze) meses do fim do prazo da penalidade.
Art. 7º Compete à SETRANS:
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I - constituir os membros das JARI de acordo com a necessidade de serviço através de decreto ou portaria pelo
Chefe do Executivo;

VII - solicitar informações ou diligências sobre matéria
pendente de julgamento, quando for o caso, com a maior
celeridade possível.

II - prover as JARI com recursos materiais, espaciais, procedimentais e humanos de apoio para o seu regular funcionamento;

Art. 10. Do apoio administrativo:

III - selecionar, designar, dar posse e desligar os membros
das JARI;
IV - subsidiar, conforme procedimentos estabelecidos pela
Procuradoria Geral do Município, as estratégias e providências de defesa judicial da municipal idade na defesa quanto
aos questionamentos de atos da JARI e de seus membros
no regular exercício de suas atribuições.

II - verificar o ordenamento dos processos com os documentos juntados pelo recorrente e os requisitados pela
JARI, numerando e rubricando as suas folhas;
III - preparar e colocar os processos em sua distribuição
para os membros das juntas, nos termos do que dispõe
este Regimento e conforme orientações do Coordenador;
IV - recolocar na pauta de julgamento os processos não
julgados, retirados da pauta da sessão anterior e os que
retornarem de diligências;

CAPÍTULO II
SEÇÃO I

V - preparar as pautas das reuniões;

Das atribuições do Presidente
e dos Membros da JARI
Art. 8º São atribuições do Presidente da
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI:

I - cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento
interno, secretariar as reuniões de julgamento e plenárias,
preparando as respectivas atas;

VI - registrar o comparecimento dos membros às reuniões;
Junta

I - convocar, presidir, suspender e encerrar reuniões;
II - solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos e informações sempre que se fizer necessário
aos exames dos Autos de Infração, para decisão e deliberação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
- JARI;

VII - atender e dar encaminhamento às solicitações de
diligências;
VIII - manter atualizados os arquivos de legislação e projetos técnicos de sinalização e demais documentos de
apoio ao julgamento;
IX - preparar documentos e demais expedientes a serem
assinados pelos Presidentes e Coordenador;

III - convocar os Membros Suplentes para eventuais substituições dos Membros Titulares;

X - requisitar e controlar os materiais permanentes e de
consumo, providenciando o abastecimento e reposição dos
itens utilizados no desenvolvimento dos trabalhos;

IV - resolver questões de ordem interna, apurar votos e
consignar por escrito no processo, o resultado do julgamento, com eficiência e responsabilidade;

XI - transcrever no sistema de processamento, Aplicação
de Penalidades a Infrações de Trânsito, os resultados da
decisão dos recursos;

V - comunicar à autoridade executiva de trânsito os julgamentos proferidos nos recursos;

XII - prestar os demais serviços de apoio administrativo
e operacional aos membros das Juntas e ao Coordenador.

VI - assinar Atas de Reuniões;

Art. 11. O Secretário Municipal de Transporte e Serviços
Urbanos atribuirá a um dos membros das Juntas a responsabilidade pela Coordenação da JARI, cabendo a este em
especial:

VII - fazer constar em Ata, a justificativa das ausências às
reuniões e sessões de julgamentos, dos Membros da Junta
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.
Art. 9º São atribuições dos demais Membros da Junta
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI:
I - comparecer às sessões de julgamento e às reuniões
convocadas pelo Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI;
II - justificar por escrito as eventuais ausências;
III - relatar, por escrito, matéria que lhe for distribuída,
fundamentando o voto, com eficiência e responsabilidade;
IV - discutir a matéria apresentada pelos demais relatores,
justificando o seu voto quando vencido;
V - solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI - para apreciação de assunto relevante,
bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem
dos julgamentos e o correto procedimento dos recursos;
VI - o Membro Titular deve comunicar ao Presidente da
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI -,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o início de
suas férias ou ausência prolongada, a fim de possibilitar
a convocação de seu Suplente, sem prejuízo do normal
funcionamento da JARI;

I - cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento interno, responder pelo expediente e correspondência
da coordenação da JARI, além de coordenar os trabalhos
da secretaria, comparecendo ao expediente da JARI pelo
tempo suficiente para desempenho de suas atribuições,
especialmente, aquelas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo, fora do horário de reunião de sua Junta e da plenária mensal;
II - convocar e presidir reuniões plenárias da JARI, objetivando informações, exame de matéria de interesse
comum, debates sobre legislação, procedimentos e tudo
mais que deva ser examinado;
III - convocar reuniões extraordinárias de uma ou mais
Juntas, sempre que for necessário, em virtude de aumento
da quantidade de recursos não julgados;
IV - convocar sessão especial com a presença exclusiva de
Presidentes das Juntas para tratar de assuntos de peculiar
interesse;
V - reportar ao órgão executivo de trânsito do Município as
informações de indícios de ocorrência de irregularidades
das quais tome conhecimento ou relatadas pelos membros, dando ciência ao presidente da Junta;
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VI - organizar e coordenar os trabalhos da equipe administrativa de apoio à JARI;
VII - organizar e supervisionar a distribuição de recursos
pela Secretaria Administrativa;
VIII - encaminhar à SETRANS as sugestões e reivindicações aprovadas nas reuniões plenárias;
IX - encaminhar ao Conselho Estadual de Trânsito CETRAN
e Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, consultas e solicitações de esclarecimentos ou quanto à interpretação da
legislação;
X - divulgar para os membros das Juntas os atos de interesse editados pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito;
XI - estar à disposição para esclarecimentos das dúvidas
dos membros das Juntas, com relação às normas deste
Regimento;
XII - apresentar mensalmente, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Município, a estatística dos julgamentos e, anualmente, relatórios de atividades da JARI;
XIII - comunicar à SETRANS as desconformidades administrativas praticadas pelos membros das Juntas;
XIV - expedir provimentos, circulares, ordens internas ou
instruções de serviço, bem como assinar documentos relativos à coordenação;
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semana, em dia fixo, no período matutino ou vespertino,
conforme organização estabelecida pelo Coordenador das
JARI, em conjunto com o órgão Executivo de Trânsito do
Município.
§ 1º Os membros das unidades da JARI no efetivo exercício
de suas atribuições, farão jus ao recebimento de retribuição
pecuniária que deverá ser pago conforme estabelecido
em lei especifica, o valor a ser pago mensalmente,
independente da quantidade de procedimentos realizados
no mês, essa que, em nenhuma hipótese, será incorporada
ou servirá de base para acréscimo, a qualquer título, ao
vencimento dos beneficiados.
§ 2º Os servidores que forem designados para
desenvolverem atividades de apoio administrativo às
unidades da JARI durante as sessões dessas, receberão
retribuição pecuniária mensal, conforme atribuído em lei
especifica, o valor que for atribuído aos membros daquelas,
observadas as condições previstas em lei.
§ 3º As unidades da JARI se reunirão em caráter ordinário
em no máximo 05 (cinco) reuniões por mês, ou, em caráter extraordinário, mediante requerimento conjunto de
seus membros, com as devidas justificativas, por convocação prévia e expressamente autorizada pelo Chefe do
Poder Executivo e/ou Secretário Municipal de Transportes
e Serviços Urbanos.

XV - promover oportunidades de formação, atualização
e reciclagens periódicas ou extraordinárias dos membros
das Juntas;

Art. 15. As decisões tomadas deverão ser fundamentadas
e aprovadas pela maioria simples dos Membros da JARI,
com eficiência e responsabilidade, dando – lhe a devida
publicidade.

XVI - representar a JARI junto aos órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito SNT e demais órgãos públicos e privados.

Parágrafo único. Ainda que não haja número suficiente de
Membros da JARI para deliberação, será registrada a presença dos que compareceram.

SEÇÃO II
DA PERDA DO MANDATO
Art. 12. Perderá o mandato e será substituído o membro
que tiver:
I – faltado a quatro sessões de julgamento seguidas;
II – faltado a seis sessões de julgamento intercaladas no
período de um ano, contado a partir de sua nomeação;
III – comportado de maneira antiética ou cometer ato
atentatório à dignidade do exercício da função;
IV – alegado imotivada e injustificadamente suspeição ou
impedimento nos recursos que lhe forem distribuídos;
V – deixado de cumprir com suas obrigações regimentais
com membro ou presidente;
Parágrafo único. A perda do mandato terá garantia de
ampla defesa.
CAPÍTULO III
SEÇÃO I
Das Reuniões
Art. 13. Cada JARI poderá se reunir com no mínimo a
presença do Presidente e um dos membros de diferentes representações. Em caso de empate na votação dos
processos submetidos à JARI, o voto do Presidente valerá
como voto de desempate.
Art. 14. Cada JARI se reunirá no mínimo, uma vez por

Art. 16. Os resultados dos julgamentos dos Recursos de
Infrações serão obtidos por maioria dos votos.
Art. 17. As reuniões, a critério do Presidente, obedecerão
à seguinte ordem interna:
I - abertura;
II - leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior;
III – distribuição e apreciação de cada membro dos recursos preparados, com formalização de seu parecer e decisão;
IV – Formalização da decisão de cada recurso;
V - apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JARI;
VI - encerramento.
Art. 18. Os Recursos de Infrações apresentados à JARI
deverão ser distribuídos, através de sorteio realizado pelo
Presidente, em quantidade igual aos seus Membros, para
análise e decisão fundamentada dentro do prazo regimental previsto.
Art. 19. Os Membros da JARI deverão elaborar relatórios
periódicos dos trabalhos concretizados, apresentando-os
ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/ES, para conhecimento da rotina administrativa e possíveis ajustamentos dos trabalhos a serem realizados.
Art. 20. Os Recursos de Infrações serão julgados de acordo com a ordem cronológica de protocolo, datados e ingressados corretamente na Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.
www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 14

Art. 21. Não será admitida a sustentação oral do recurso
do julgamento.

III - observar se a petição se refere a uma única penalidade;

Art. 22. Em nenhuma hipótese será admitido, através do
interesse pessoal, que o infrator seja beneficiado, tendo
seu recurso protelado ou negado pelo Membro da JARI, podendo o Membro responsável pela decisão, ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente pelos seus atos.

IV - fornecer ao interessado, o número de protocolo de
apresentação do Recurso de Infração, exceto no caso de
remessa postal ou telegráfica, cujo comprovante será o
carimbo de repartição dos Correios;

CAPÍTULO IV

Art. 28. Das decisões da JARI caberá Recurso para ao
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/ES, no prazo de
trinta dias contados da publicação ou da notificação da
decisão no julgamento de Recurso.

SEÇÃO I
Dos Recursos de Infrações
Art. 23. O Recurso de Infração será interposto perante a
autoridade executiva de trânsito recorrida.
Art. 24. O Recurso de Infração não terá efeito suspensivo,
salvo nos casos previstos no § 3º do art. 285 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Art. 25. A cada penalidade caberá, isoladamente, um Recurso de Infração, cuja petição deverá conter:
I – a qualificação do recorrente, endereço completo e,
quando possível o número do telefone, para contato;
II – requerimento onde constem os dados referentes à
penalidade, constantes da notificação ou documento fornecido pelo Órgão Municipal Executivo de Trânsito e Rodoviário;
III – as características do veículo, extraídas do Certificado
Registro e Licenciamento do Veículo - CRVL ou Auto de Infração de Trânsito- AIT, se este for entregue no ato da sua
lavratura ou remetido pela repartição ao infrator;
IV – a exposição dos fatos e fundamentos do pedido;
V - documentos que comprovem o alegado ou que possam
esclarecer o julgamento do recurso;
VI – cópia da carteira e identidade e da CNH do requerente (pessoa física) de modo a comprovar sua assinatura e,
no caso de pessoa jurídica, cópia do contrato social, onde
conste quem tem poderes para representar a empresa;
VII – Procuração (para requerimento por meio de terceiros) devidamente registrada com cartório com documento
que comprove a assinatura do outorgante.
Art. 26. A apresentação do Recurso de Infração dar-se-á
junto ao Órgão que aplicou a penalidade.
§ 1º Para os Recursos de Infração encaminhados por
via postal, serão observadas as mesmas formalidades
previstas acima.
§ 2º A remessa feita pelos Correios, mediante porte
simples, não assegurará ao interessado qualquer direito
de conhecimento do recurso.
Art. 27. Após a distribuição do Recurso de Infração deverá:
I - examinar se os documentos mencionados na petição
estão efetivamente juntados, certificando nos casos contrários;
II - verificar se o destinatário da petição é a autoridade
recorrida;

V - autuar o Recurso de Infração e encaminhá-lo a JARI,
que deverá julgá-lo em até trinta dias.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 29. A Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos
por meio da Gerência Municipal de Transporte e Trânsito
deverá dar à JARI todas as informações necessárias ao julgamento dos Recursos de Infrações, permitindo aos seus
Membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados ao interesse dos Autos.
Art. 30. A qualquer tempo, de ofício ou por representação
de interessado, a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos examinará o funcionamento da JARI, e observando,
se o Órgão está seguindo a legislação de trânsito vigente,
bem como as obrigações deste Regimento Interno.
Art. 31. O Pagamento prévio das multas obedecerá a normas fixadas pela Fazenda Pública Municipal, ficando assegurada a sua pronta devolução, corrigidas monetariamente, no caso de decisão favorável ao Recurso de Infração,
de preferência mediante crédito em Conta Corrente feito
em Instituição Financeira do Estado, indicada pelo recorrente.
Art. 32. A JARI terá apoio técnico, administrativo e financeiro de forma a garantir seu pleno funcionamento, dentro da estrutura administrativa da Gerência Municipal de
Transporte e Trânsito.
Art. 33. A JARI seguirá, quanto ao julgamento das autuações e penalidades, o disposto na Seção II, do Capítulo
XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 34. Os casos omissos neste Regimento Interno serão
resolvidos pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito do
Município de Aracruz/ES, ouvindo sempre os Membros da
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, os
Membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito
de Aracruz – COMTRAT, e se persistir a omissão, o Conselho Estadual de Transito – CETRAN/ES.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor a partir na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de Setembro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 31690

Publicação Nº 61950

DECRETO Nº. 31.690, DE 30/09/2016.
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DECRETO Nº 31692

Publicação Nº 61949

DECRETO Nº 31.692, DE 03/10/2016.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE
MENCIONA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município
de Aracruz, autorizada a rescindir o contrato de trabalho
da Senhora PATRÍCIA DE OLIVEIRA MARCULINO, Matricula
nº. 27234, da função AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, a
partir de 28/09/2016, conforme Processo nº. 13897/2016.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28/09/2016.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 30 de Setembro de 2016.

DESIGNA MEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO PARA INTEGRAR O
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ – ES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI N.º 2.633, DE
26/11/2003.
DECRETA:
Art. 1º Fica designada a Senhora MARIA DA PENHA CORDEIRO, Matrícula 751, como Membro Titular para compor
o Conselho Municipal de Saúde de Aracruz – ES – constante do Item 1 – Representantes do Governo Municipal
– 1.2– 01 (um) membro titular da Ouvidoria e 01 (um)
membro suplente da Secretaria de Governo em substituição ao Senhor Jairo José Rocha Loureiro, nomeados através do Decreto nº 30.956, de 11/04/2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 31691

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,
Publicação Nº 61951

Prefeitura Municipal de Aracruz, 03 de Outubro de 2016.

DECRETO Nº 31.691, DE 03/10/2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
REVOGA O DECRETO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 82/2016
E 83/2016-JM METALMECANICA E MANDTEL MANDELI
Publicação Nº 61923

DECRETA:

ERRATA
Art. 1º Fica revogado no Decreto nº 31.614, de 05/09/2016,
a rescisão de contrato de trabalho da Senhora abaixo descrita, conforme Memorando 1664/2016-GRH:
Shirley Silva
Martiniano

27178

SEMDS

02/09/2016

12642/16

Art. 2º Fica exonerada a Servidora SHIRLEY SILVA MARTINIANO, Matrícula nº 27178, do Cargo Efetivo de TÉCNICO
DE NÍVEL SUPERIOR - NÍVEL I - PADRÃO “A” , a pedido,
a partir de 02/09/2016, conforme Processo nº 12642/16.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02/09/2016.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 03 de Outubro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Com referência ao AVISO DE PLUBLICAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO publicado no DOM/ES, edição nº 598
e 602, página 09, 15, 16,17 de 20/09/2016 e 26/09/2016,
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 146/2016,
Processo nº 5225/2015, Objeto: Aquisição de grades em
tubos galvanizados porta,de ferro e portões de correr para
atender a demanda da secretaria de saúde.

ONDE SE LÊ:
PREGÃO ELETRONIO 146/2015 PROCESSO Nº
5225/2015 REFERENTE AS ATAS DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 82/2016 JM METALMECANICA EIRELI ME
E 83/2016 MANDTEL MANDELLI LETECOMUNICAÇÕES LTDA ME .
ANDERSON DE PAULA SANTOS PERREIRA
Secretário de Saúde
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HOMOLOGAÇÃO PE 105/2016

Publicação Nº 61909

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
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PORTARIA Nº 13973

Publicação Nº 61956

PORTARIA Nº 13.973, DE 29/09/2016.

O Secretario de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições
legais, torna público a homologação do:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2016.
Processo nº 8.830/2016.
Objeto Aquisição de cestas básicas para doação aos catadores de caranguejo.
Empresa Vencedora:
- DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 51.658,62 (cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta
e dois centavos).
HOMOLOGADO EM: 28/09/2016.
Aracruz/ES, 03 de outubro de 2016.
Jader Mutzig Bruna
Secretario de Meio Ambiente

PORTARIA Nº 13972

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA
DA FAMÍLIA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI
Nº 2.898, DE 31/03/2006.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por
Motivo de Doença em Pessoa da Família:
Nome

Matr.

Período

Proces.

Michelle de Lannes
Silva Francisco

28639

20/09/2016 a
23/09/2016

13.632/16

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20/09/2016.

Publicação Nº 61957

PORTARIA Nº 13.972, DE 29/09/2016.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de Setembro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA
DA FAMÍLIA.

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI
Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 108 DE 30 DE SETEMBRO DE
2016

RESOLVE:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Art. 1º Conceder Licença por motivo de tratamento de saúde em pessoa da Família, às Servidoras abaixo descritas:
Nome

Matr.

Período(s)

Processo

Marcia Danusa
Nascimento
Fairich Simoura

6278

20/09/16 a
23/09/16

13625/2016

Maria Odete de
Jesus Cao

3352

20/09/16 a
29/09/16

13606/2016

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas constantes no
Artigo Primeiro.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de Setembro de 2016.
MARCELO DE SOUZA COELHO
Prefeito Municipal

Publicação Nº 61899

Lei 4007/2015.
Resolução CMDCA n° 108 de 30 de setembro de
2016.
Dispõe sobre aprovação de Plano de Trabalho, Projeto Técnico e Detalhamento de Atividades de Entidades para Convênio FMDCA 2016.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, do município de Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em
Assembleia Ordinária, realizada no dia 30 de setembro de
2016,
Resolve
Art. 1º Aprovar em conformidade ao parecer da Comissão de Orçamento e Finança: o Plano de Trabalho, Projeto
Técnico e Detalhamento de Atividades de Entidades para
Convênio FMDCA 2016, das seguintes entidades:
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I Associação “Lar São José” - Raio de Luz - Valor
R$ 56.000,00(cinquenta e seis mil reais) - Processo
9443/2016;
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Dispõe sobre replanilhamento e aditamento de convênios
de cooperação técnica e financeira de entidades.

II Associação Pais e Amigos do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá – Valor R$ 56.000,00(cinquenta e seis mil reais)
- Processo 9463/2016;

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente-CMDCA, do município de Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em
Assembleia Ordinária, realizada no dia 30 de setembro de
2016,

III Associação Beneditina de Educação e Assistência Social – Recanto Feliz - Valor R$ 69.936,00(sessenta e nove
mil novecentos e trinta e seis reais) - Processo 9472/2016;

Resolve

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de setembro
de 2016.
Aracruz – ES, 30 de setembro de 2016.

ROBERTO FELIX DA
SILVA

Presidente do CMDCA
Res. CMDCA 101/2016

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
FINANÇA
Coordenador: Paulo Roberto
Rodrigues Silva Júnior
Membros Maria Aparecida Oliveira
Souza Pinafo, Danúbia Redivo da
Silva Naitzel

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 109 DE 30 DE SETEMBRO DE
2016

Publicação Nº 61900

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Art. 1º Aprovar em conformidade ao parecer da Comissão de Orçamento e Finança: o replanilhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 022/2016,
Processo 9380/2016 no valor de R$ 22.764,24(vinte e
dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte
e quatro centavos) da Associação Amigos da Justiça,
Cidadania, Educação e Arte.
Art. 2º Aprovar em conformidade ao parecer da Comissão
de Orçamento e Finança: o replanilhamento do Convênio
de Cooperação Técnica e Financeira nº 031/2015, Processo 6277/2015 no valor de R$ 28.017,87(vinte e oito mil e
dezessete reais e oitenta e sete centavos) da Cáritas Diocesana de Colatina – Projeto Girassol.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de setembro
de 2016.
Aracruz – ES, 30 de setembro de 2016.
ROBERTO FELIX
DA SILVA
Presidente do CMDCA

Lei 4.007/2015.

Res. CMDCA 101/2016

Resolução CMDCA n° 109 de 30 de setembro de 2016.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
FINANÇA
Coordenador: Paulo Roberto
Rodrigues Silva Júnior
Membros Maria Aparecida Oliveira
Souza Pinafo, Danúbia Redivo da
Silva Naitzel

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 037/2016

Publicação Nº 61947

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 037/2016
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ-ES, por intermédio do Diretor Geral Interino nomeado
através do Decreto Municipal nº 31.241/2016, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento no disposto no
inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, torna pública a homologação do:

Empresas Vencedoras:
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA nos
itens 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30
e 39 no valor total de R$ 2.867,36 (dois mil oitocentos e
sessenta e sete reais e trinta e seis centavos);
LUCADEMA TRADE IND. E COMERCIO EIRELI nos
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32 e 38 no valor total de R$
1.611,85 (um mil seiscentos e onze reais e oitenta e cinco
centavos);

Processo Nº 0132/2016.

QUEST COMERCIO E SERV. PARA SAN. E PROD. QUIMICOS nos itens 16, 21 e 31 no valor total de R$ 1.972,98
(um mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e oito
centavos);

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO
(REAGENTES E VIDRARIAS).

Os Lotes: 11, 12, 13, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37 e 40 foram
FRACASSADOS;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2016.
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VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 6.452,19 (Seis Mil,
quatrocentos e cinquenta e dois Reais e dezenove Centavos)
HOMOLOGADO EM: 04/10/2016.
JADER MUTZIG BRUNA
DIRETOR GERAL INTERINO
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abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através
do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br
----------------------------------------------------------------

DECRETO MUNICIPAL Nº 31.241/2016

OBJETO:
AQUISIÇÃO
PERISTÁLTICAS.

DE

BOMBAS

DOSADORAS

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 054/
2016

ABERTURA PROPOSTAS: 19/10/2016 às 13h00min

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 054/2016

----------------------------------------------------------------

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES,
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria
SAAE-ARA 003/2016, torna público para o conhecimento
dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Publicação Nº 61946

INICIO DA DISPUTA: 19/10/2016 às 13h30min

Pregoeira

Castelo
Prefeitura
CONTRATO 393/2016

Publicação Nº 61897

CONTRATO Nº 393/2016

DECRETO 15.069

Publicação Nº 61858

DECRETO Nº 15.069 DE 30 DE SETEMBRO DE 2016.

PROCESSO: 011328/2016
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: FABIANA DAVEL CANAL
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação do profissional Psicólogo para ministrar o III Modulo com o Tema: Ética no Trabalho. O profissional deverá
ter experiência de no mínimo 04 anos, comparticipação
em palestras, seminários e/ou cursos. O curso que será
ministrado está agendado para o dia 17/10/2016, no Auditório do Ministério Público de Castelo, com carga horária
total de 04 horas, de acordo com o processo nº 011328/2016,
oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social.
PRAZO: O prazo máximo para execução dos serviços será
da data de publicação e término em 31 de dezembro de
2016.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais)
RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato
ficarão à conta da dotação orçamentária;
Dotação Orçamentária

Elemento de
Despesa

Ficha

Origem

010001.0824400342.097

33903600000

0000506

Secretaria
Municipal de
Assistência Social

Castelo-ES, 03 de outubro de 2016.

NOMEIA PREFEITO SUBSTITUTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica
do Município de Castelo,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM, para exercer o cargo de Prefeito, em substituição ao titular o Sr°. JAIR FERRAÇO JÚNIOR, durante
o período de suas férias que compreende de 03 de
outubro de 2016 a 17 de outubro de 2016.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO, 30 de setembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

Prefeito Municipal
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PORTARIA SEMAD 015

Publicação Nº 61857

PORTARIA Nº 015, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DA M.A.
ZANTONELI ME.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL D7E ADMINISTRAÇÃO, no uso
da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Municipal nº.
1.805/98, modificada pela Lei nº. 1.833/98, combinado
com o inciso XI do artigo 60 e seguintes da Lei Orgânica
do Município de Castelo, e o Decreto 12.198/2013 de 19
de junho de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Servidor LEANDRO LOUVEM FERNANDES, matrícula 5835, para atuar na fiscalização e
acompanhamento do contrato referente a Solicitação de
Compra a Autorização de Fornecimento de Material nº
00067/2016.
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TERMO DE CESSÃO DE VEÍCULO

Publicação Nº 61895

TERMO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO
O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Av. Nossa Senhora da Penha, nº. 103, na cidade de
Castelo, estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu
Prefeito, Sr. JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, casado,
agente político, inscrito no CPF sob n° 989.018.347-15,
portador da Cédula de Identidade n° 778.956-SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Ministro Araripe, nº. 388,
Aptº. 502, Bairro Centro, Município de Castelo, Estado do
Espírito Santo, CEP: 29.360-000, doravante denominado
CEDENTE, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Castelo-ES, doravante denominado CESSIONÁRIO, CELEBRAM o presente Termo de Cessão de Uso de
Bem Móvel, tendo em vista a execução do de serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde nos controles
de atenção primária e controle de zoonoses.

Art. 2º Ao fiscal de contratos incumbe:
I- representar a administração junto ao contrato, exceto
para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

II- adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento
do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir irregularidades detectadas e registrando todos os
acontecimentos relacionados com a execução do contrato,
inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;

O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO, a título precário, o
pleno uso do bem móvel a seguir discriminado:

III- determinar, por escrito, durante o acompanhamento e
fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar falha ou inobservância de cláusulas do contrato;
IV- verificar se o contrato está sendo executado de acordo
com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, valores, condições da proposta, etc;
V- prestar informações sobre a execução do contrato sob
sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, relatório circunstanciado;
VI- atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria;
VII- anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
VIII- as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;
IX- Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Castelo, ES, 03 de outubro de 2016.
ALESSANDRO ANDREON
Secretário Municipal de Administração

·01 Veículo POLO SEDAN 1.6, PLACA MQI 6633 – prefixo
2041, no estado em que se encontra.
PARÁGRAFO ÚNICO: O bem acima descrito deverá ser
utilizado exclusivamente pelo CESSIONÁRIO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA UTILIZAÇÃO DO BEM
i- O bem será utilizado para transporte dos servidores da
Saúde para realização de serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde nos setores de atenção Primária e
Controle de Zoonozes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO
Compete ao Cessionário as seguintes obrigações:
i.Receber, guardar e conservar os equipamentos entregues;
ii.Responsabilizar-se pelos custos operacionais dos equipamentos;
iii.Executar, às suas expensas, todo e qualquer ato de manutenção e conservação dos bens preferencialmente em
estabelecimento comercial especializado e autorizado, não
cabendo indenização pelo CEDENTE pelas despesas satisfeitas;
iv.Responsabilizar-se pelo correto uso do bem, utilizando-o
para atendimento das finalidades do presente Termo;
v.Responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa
resultar em responsabilidade civil ou criminal decorrente
do uso do veículo cedido.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Com a extinção do Termo de Cessão de Uso, o bem móvel deverá ser restituído ao CEDENTE nas mesmas condições em que foram cedidos, ressalvado a depreciação natural pelo seu uso constante.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo será indeterminado.
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CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca do Município de Castelo-ES para dirimir as dúvidas ou pendências oriundas do
presente, com expressa renúncia de qualquer outro mais
privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo as partes inicialmente nomeadas firmam o presente Termo em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
Este Termo poderá ser rescindido se:

Castelo-ES, 30 de setembro de 2016

·o CESSIONÁRIO utilizar-se dos bem móvel para fim
diverso do consignado neste Termo
·no caso de o CESSIONÁRIO deixar de cumprir as obrigações mencionadas neste instrumento.

JAIR FERRAÇO JUNIOR
Prefeito Municipal

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
WAGNER JOSÉ INÁCIO

O veículo será cedido para o atendimento dos objetivos
constantes na Cláusula Segunda deste Termo.

Secretário Municipal de Saúde

Colatina
Prefeitura
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE DESERTO PP 092-2016

Publicação Nº 61944

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 092/2016
O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DESERTO o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é
aquisição de controlador eletrônico de trânsito.

Para efeito desta prorrogação fica fixada uma despesa de
R$ 66.375,00 (sessenta e seis mil, trezentos e setenta e
cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 10 de Agosto de 2016
Leonardo Deptulski
Prefeito Municipal

Colatina – ES, 03/10/2016
JOYCE BOLZANI RABELO
Pregoeira Municipal

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 01 AO CONVÊNIO 014/
2015

Publicação Nº 61969

RESUMO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01 AO CONVÊNIO nº 014/2015

PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 06 AO CONTRATO
203/2011

Publicação Nº 61971

RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06 AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO nº 203/11.
Termo de Prorrogação nº. 06 ao Contrato de Prestação de
Serviços e Fornecimento nº. 203/11 que entre si celebram
o MUNICÍPIO DE COLATINA – ES e a empresa OFICINA
UNIÃO LTDA – ME.
DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade
PRORROGAR o prazo previsto na Cláusula Sétima, no que
se refere ao prazo de execução e vigência do Contrato de
Prestação de Serviços e Fornecimento nº 203/11, por mais
06 (seis) meses, a partir do dia 15 (quinze) de Agosto de
2016, bem como os efeitos financeiros dessa operação.

Termo de Aditivo nº. 01 ao Convênio de Auxílio Financeiro
nº. 014/2015 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE COLATINA/ES e a ACDV – ASSOCIAÇÃO COLATINENSE DE E
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade
ALTERAR o Plano de Trabalho do presente convênio, com
a finalidade de PRORROGAR o prazo de vigência até o mês
de Julho de 2016.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas as demais
cláusulas e condições do Convênio de Auxílio Financeiro nº
014/2015.
DATA DA ASSINATURA: 10 de Julho de 2016.
Leonardo Deptulski
Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 02 AO CONVÊNIO 013/
2015

Publicação Nº 61970

RESUMO DE TERMO DE ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO nº 013/2015
Termo de Aditivo nº. 02 ao Convênio de Auxílio Financeiro
nº. 013/2015 que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
COLATINA/ES e a ACDV – ASSOCIAÇÃO COLATINENSE DE
E PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.
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a finalidade de PRORROGAR o prazo de vigência até o mês
de Outubro de 2016.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas as demais
cláusulas e condições do Convênio de Auxílio Financeiro nº
013/2015.
DATA DA ASSINATURA: 28 de Junho de 2016.

Leonardo Deptulski

DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade
ALTERAR o Plano de Trabalho do presente convênio, com

Prefeito Municipal

Domingos Martins
Prefeitura
DE PESSOAL Nº 578

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 61856

Publicação de Decreto de Pessoal

578 – 16/9/2016 – Designa servidores públicos municipais para atuar na apuração de abandono de cargo da
servidora S.R. pela flat ao serviço por 61 dia consecutivos.

Domingos Martins – ES
3 de outubro de 2016.

PREGÃO N° 023 E 024/2016 FMS E 052/2016

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA
Pregão nº 024/2016 - FMS
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atender as UBS de Melgaço de Cima, Melgaço
de Baixo e Pedra Azul. Vencedores: ANDRE ZANELATO
COUTINHO E CIA LTDA EPP, FENIXMED COMERCIAL LTDA
ME, HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
e TATA COM DE EQUIP PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO
LTDA ME.

Domingos Martins – ES, 03 de outubro de 2016.

Publicação Nº 61894

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA
Pregão nº 023/2016 - FMS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA
Pregão nº 052/2016

VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Objeto: Aquisição de material esportivo destinado a atender a demanda da Gerência de Esporte, Recreação e Lazer,
no Projeto Criança Cidadã nas Artes e nos Esportes e o
Calendário Esportivo de 2016. Vencedores: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Domingos Martins – ES, 03 de outubro de 2016.

Domingos Martins – ES, 03 de outubro de 2016.

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo para realizar transporte dos agentes de combate de endemias. Vencedor:
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Guarapari
Prefeitura
RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 031/2016

Publicação Nº 61938

RESULTADO
O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO QUE O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LAVANDERIA- SETAC, PROCESSO Nº 5421/2016.

Objeto: registro de preços aquisição permanente de um
conjunto de licenças de software aplicativos microsoft
(modalidade select plus) com garantia de atualização software assurance (sa) por 36 (trinta e seis) meses, para
atender a Secretaria Municipal da Educação – SEMED.

Empresa: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

V ENCEDOR: ANA CRISTINA ERTHAL DA SILVA-ME.
VALOR GLOBAL: R$ 39.835,68 (trinta e nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

RUTH ALVES PEREIRA RADAEL
PREGOEIRA

Lote Único - R$ 69.990,00 (sessenta e nove mil e novecentos e noventa reais)

Vigência: Até 03/10/2017, vedada a prorrogação.

A Ata encontra-se à disposição para consulta dos interessados na Gerência Administrativa desta Secretaria.

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 045/2016

Publicação Nº 61960

RESULTADO
O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO QUE O
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2016 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE JUDO,
PARA ATENDER AO PROGRAMA “NOVOS RUMOS”
, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA - SETAC. , PROCESSO Nº
2185/2016, foi DESERTA.

RUTH ALVES PEREIRA RADAEL
PREGOEIRA

SEMED - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016
- PERP 060/2016
Publicação Nº 61968

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016
O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação - SEMED, por meio de sua Comissão Especial de Licitação, torna público, de acordo com a Lei Federal nº.
10.520/2002, pelo Decreto Municipal Nº 800/2010 e Lei
Federal no 8.666/93 e suas alterações, a celebração da
Ata de Registro de Preços nº 036/2016 decorrente
do Pregão Eletrônico nº. 060/2016, conforme Processo nº.
02882/2016.

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal da Educação SEMED.

Diana Márgara Raidan Chácara
Secretária Municipal da Educação

SEMED - CONVOCAÇÃO TP 023/2014

Publicação Nº 61863

CONVOCAÇÃO TP Nº 023/2014
PROCESSO Nº. 17552/2014
O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação,
torna público a convocação do vencedor remanescente da
Tomada de Preço nº. 023/2014, cujo objeto visa a contratação de empresa especializada para construção da quadra
poliesportiva (coberta, com vestiários, sanitários e arquibancada) na EMEF Dalzira Meriguete Merízio, localizada
em Rio Grande, em atendimento a Secretaria Municipal
da Educação – SEMED, em decorrência da rescisão contratual pela empresa habilitada em 1º lugar (GLAUCO DE
OLIVEIRA MANSO ENGENHARIA E SERVIÇOS –ME). Fica
convocada a empresa habilitada em 2º lugar ALFAVIX
CONSTRUTORA LTDA-ME, com as “mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamentente corrigido”, em conformidade com o
Art. 24, inc. XI da Lei 8.666/93, conforme justificativas
acostada no processo nº 17340/2016.

Guarapari/ES, 30 de setembro de 2016.

Orly Gomes da Silva
Prefeito Municipal
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SEMPRAD - RESOLUÇÕES 027 A 031/2016

Publicação Nº 61961

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Rural e Urbano
RESOLUÇÃO Nº 027/2016
O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari delibera e aprova o enquadramento como ZUD 02
(Zona de Uso Diversos 02) para Licença de Construção de
Muro em nome de IZABEL MARIA DE SOUZA.
Considerando o Processo Administrativo sob o nº
2016/03/5256 – IZABEL MARIA DE SOUZA, referente a solicitação de Licença para construção de muro, localizada na
Rua Santo Antônio, no lote 14, quadra 25, do Loteamento
Sociedade Territorial Guarapari, Muquiçaba /Guarapari-ES.
Considerando que o empreendimento está em uma ZEIT
(Zona Especial de Interesse Turístico) e não possui índices
urbanísticos e parâmetros de controle e que a LC 007/2007
estabelece encaminhar ao CMPDG.
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUARAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento como ZUD
02 (Zona de Uso Diversos 02) para Licença de Construção de Muro em nome de IZABEL MARIA DE SOUZA, no
terreno localizado na Rua Santo Antônio, Lote 14, Quadra
25, do Loteamento Sociedade Territorial Guarapari, Muquiçaba/Guarapari-ES, conforme consta no Processo nº
2016/03/5256.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 8ª Reunião
Ordinária, no dia 29/08/2016, conforme deliberação do
Conselho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial dos Municípios.

Guarapari, 09 de Setembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR
Presidente do CMPDG

RESOLUÇÃO Nº 028/2016
O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari delibera e APROVA o enquadramento da atividade em
uma ZUR 03 (Zona de Uso Residencial 03) para Cadastramento e Alvará de Funcionamento em nome de MATEUS A
GONÇALVES EIRELI-ME.
Considerando o Processo Administrativo sob o nº
2016/06/11.385 em nome MATEUS A GONÇALVES EIRE-
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LI-ME, onde solicita Cadastramento e Alvará de Funcionamento para atividade de fabricação de esquadrias de
metal, localizado à Rodovia do Sol, 720, Loja A, Portal,
Guarapari-ES.

Considerando que o Empreendimento está inserido em
uma ZUR 3 (Zona de Uso Residencial 03), a atividade
é classificada como Indústria Tipo 2 (I2), conforme LC
007/2007, Art. 148, anexo 14.

O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUARAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento da atividade
em uma ZUR 03 (Zona de Uso Residencial 03) para Cadastramento e Alvará de Funcionamento em nome de MATEUS
A GONÇALVES EIRELI-ME, no terreno localizado à Rodovia
do Sol, 720, Loja A, Portal, Guarapari-ES, conforme Processo nº 2016/06/11.385.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 8ª Reunião
Ordinária de 2016, no dia 29/08/2016, conforme deliberação do Conselho Municipal de Plano Diretor de Guarapari
– CMPDG e entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial dos Municípios.

Guarapari, 09 de Setembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR
Presidente do CMPDG

RESOLUÇÃO Nº 029/2016
O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari delibera e aprova o enquadramento como ZUD 01
(Zona de Uso Diversos 01) para Licença de Construção de
Muro em nome de BRAULIO BODART NETO.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº
2016/06/11.043 – BRAULIO BODART NETO, referente a
solicitação de Licença para construção de muro, localizada
na Rodovia do Sol, 1490, Concha D’ostra, Praia do Riacho/
Guarapari-ES.
Considerando que o empreendimento está em uma ZEIU
(Zona Especial de Interesse Urbanístico) e não possui índices urbanísticos e parâmetros de ocupação do solo conforme os artigos 130 e 131 da LC 007/2007 estabelece
encaminhar ao CMPDG.
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O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUARAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento como ZUD
01 (Zona de Uso Diversos 01) para Licença de Construção
de Muro em nome de BRAULIO BODART NETO, no terreno localizado na Rodovia do Sol, nº 1490, Concha D’ostra, Praia do Riacho/Guarapari-ES, conforme Processo nº
2016/06/11.043.

Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento da atividade
na ZUD 1 (Zona de Uso Diversos 1), considerada como
Tolerada em nome de WILLIAM ANDRADE DE SOUZA. no
terreno localizado à Rodovia do Sol, s/nº, Santa Mônica,
Guarapari-ES, conforme Processo nº 2016/02/2525.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 9ª Reunião Ordinária de 2016, no dia 26/09/2016, conforme deliberação
do Conselho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial dos Municípios.
Guarapari, 26 de Setembro de 2016.

§1º - Fica condicionado ao seguimento do parecer da topografia de 02/08/2016 às folhas 31-v no processo nº
2016/06/11.043, informando que o muro deve ficar a 15m
(quinze metros) do eixo da pista e nas outras ruas a largura deve ser de 12m (doze metros).
§2º - A autorização para construção do muro não configura reconhecimento ou confirmação de propriedade ao
requerente.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 8ª Reunião Ordinária, no dia 29/08/2016, conforme deliberação do Conselho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
dos Municípios.

Guarapari, 09 de Setembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR
Presidente do CMPDG

RESOLUÇÃO Nº 030/2016
O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari delibera e aprova o enquadramento da atividade na
ZUD 1 (Zona de Uso Diversos 1), considerada como Tolerada em nome de WILLIAM ANDRADE DE SOUZA.
Considerando o Processo Administrativo sob o nº
2016/02/2525 em nome de WILLIAM ANDRADE DE SOUZA, onde solicita Licença Ambiental Simplificada (LAS)
para atividade de fabricação de estruturas metálicas, localizado à Rodovia do Sol, s/nº, Santa Mônica, Guarapari-ES.
Considerando que o Empreendimento está inserido em
uma ZUD 1 (Zona de Uso Diversos 1), a atividade é classificada como Indústria Tipo 2 (I2), conforme LC 007/2007,
Art. 148.
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUARAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
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JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR
Presidente do CMPDG

RESOLUÇÃO Nº 031/2016
O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Guarapari delibera e aprova o enquadramento da atividade na
ZUD 1 (Zona de Uso Diversos 1), considerada como Tolerada em nome de LEANDRO FERNANDES LIRA DOS SANTOS.
Considerando o Processo Administrativo sob o nº
2016/01/1149 em nome de LEANDRO FERNANDES LIRA
DOS SANTOS, onde solicita Cadastramento e Alvará de
Funcionamento para atividade de lavagem, lubrificação e
polimento de veículos, localizado à Av. Governador Mario
Covas, s/nº, Km 28, Samambaia/Guarapari-ES.
Considerando que o Empreendimento está inserido em
uma Zona Rural, a atividade é classificada como Comércio
e Serviços Tipo 2 (CS2), conforme LC 007/2007, Art. 147.
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUARAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
RESOLVE:
Art. 1º. O Conselho aprova o enquadramento da atividade de lavagem, lubrificação e polimento de veículos em
uma Zona Rural para ZUD 1 (Zona de Uso Diversos 1),
em nome de LEANDRO FERNANDES LIRA DOS SANTOS
no terreno localizado à Av. Governador Mario Covas, s/nº,
Km 28, Samambaia/Guarapari-ES, conforme Processo nº
2016/01/1149. Considerando que já existe um posto de
abastecimento em funcionamento no local.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 9ª Reunião Ordinária de 2016, no dia 26/09/2016, conforme deliberação
do Conselho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial dos Municípios.
Guarapari, 27 de Setembro de 2016.
JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR

RESOLVE:

Presidente do CMPDG
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SEMSA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS N° 016/2016

SEMSA - RESOLUÇÃO CMS N° 018/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMS Nº 016/2016

RESOLUÇÃO Nº. 018/2016

42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE Guarapari - ES, 29 de Setembro de 2016

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 61886

Senhor (a) Conselheiro (a),
O Secretário Municipal de Saúde de Guarapari, no
uso de suas atribuições legais como Presidente do
Conselho Municipal de Saúde (CMS) convoca para a
42ª Reunião Ordinária do CMS/GRI do ano de 2016.
DATA: 06 de Outubro de 2016 (Quinta- Feira).
HORÁRIO: 15:00 hs.
LOCAL: Sala do Conselho, SEMSA – Av. Adamastor A. da
Silva, s/n° - Muquiçaba.
PAUTA:
1. Abertura;

Publicação Nº 61885

O Conselho Municipal de Saúde de Guarapari – ES, no
uso de suas competências regimentais, conferidas pelas Leis Federais Nº 8080, de 19/09/1990, e 8142, de
28/12/1990, e Lei Municipal Nº 1263, de 17/12/1990,
alterada pelas Leis Municipais Nº 1306, de 11/11/1991,
1693 de 08/10/1997, 1760 de 30/06/1198 e 2808 de
26/12/2007, e de acordo com a Seção III, Art. 23, Parágrafo 2º do Regimento Interno do CMS/ GRI, bem como
prerrogativas regimentais de acordo com as disposições
estabelecidas na Legislação Federal, na Resolução 453/12
do Conselho Nacional de Saúde e, ainda, em consonância
com as deliberações da Plenária da 52º Reunião Extraordinária do CMS em 2016, realizada no dia 15 de Setembro
de 2016,

2. Discussão e aprovação das atas das reuniões anteriores;

R E S O L V E:

a) Ata Nº 009 da 38ª Reunião Ordinária de 2016;

Art. 1º. Aprovar com ressalvas a Prestação de Contas do
Primeiro Quadrimestre de 2016.

b) Ata Nº 010 da 39ª Reunião Ordinária de 2016;
3. Expediente e inclusões Extrapauta;
4. Ordem do dia e deliberações:
a) Apresentação do Plano de Contingência da Dengue,
Zika e Chikungunya
b) Parecer Técnico acerca do Ofício apresentado pelo Movimento de Apoio Humano aos Portadores de HIV/AIDS
5. Informes e Assuntos Gerais

Art. 2º. Homologo a Resolução Nº. 018/2016, de 02 de
Junho de 2016, nos termos da Lei Nº. 8142, de 28 de Dezembro de 1990 e de acordo com o contido no Decreto de
Delegação de Competências 222, de 22 de Março de 2005,
Publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, de
10 de Maio de 2005.
Guarapari, 15 de Setembro de 2016.

6. Encerramento
Atenciosamente,

OTÁVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY

OTÁVIO JUNIOR RODRIGUES POSTAY
Presidente do CMS/GRI

Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Guarapari / ES

Ibiraçu
Prefeitura
PORTARIA 17.444/2016

Publicação Nº 61914

PORTARIA Nº 17.444/2016
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;
Considerando o resultado do Concurso Público n.º
001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;
Considerando a existência de cargo de provimento efetivo
e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de
24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição
do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;
Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos
aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos
do resultado final devidamente homologado através do
Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;
Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem
como o art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei
Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas
alterações;
RESOLVE:
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Art. 1º. Nomear PAMELA ALBURGUETHI DE MARCHI para
o cargo de provimento efetivo de FARMACÊUTICO, de
acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e suas alterações.

Página 26

Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição
do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias
para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e
necessidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos
aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos
do resultado final devidamente homologado através do
Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo;

Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos todas as providências necessárias
à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro de
Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem
como expeça-se os demais atos necessários ao exercício
das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.

Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem
como o art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei
Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas
alterações;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de
outubro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de outubro de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração
e Recursos Humanos

PORTARIA 17.445/2016

Publicação Nº 61915

PORTARIA Nº 17.445/2016

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGO INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;
Considerando o resultado do Concurso Público n.º
001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;
Considerando a existência de cargo de provimento efetivo
e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de
24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear VITOR GUILHERME BARCELOS MOTA
para o cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e suas
alterações.
Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias
para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e
necessidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.
Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos todas as providências necessárias
à inclusão do nome do servidor nomeado no Quadro de
Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem
como expeça-se os demais atos necessários ao exercício
das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de
outubro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de outubro de 2016.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de
Administração e Recursos Humanos
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Nova Venécia
Prefeitura
EXTRATO PP 021/2016 - FMS - REPUBLICAÇÃO

Publicação Nº 61954

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA
PREGÃO PRESENCIAL

LEIA-SE:
Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia
18/10/2016.
Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia
18/10/2016.

N.º 021/2016

HOUVE ALTERAÇÕES NO EDITAL.

REGISTRO DE PREÇOS
ERRATA DE EDITAL
Do extrato publicado DOM /ES - páginas nºs 39 e 40 - quarta-feira, 21 de setembro de 2016, referente à contratação
de empresa especializada para fornecimento e instalação
de Registro Eletrônico de Ponto (REP), visando atender as
necessidades da Secretaria de Saúde, deste Município.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na
sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às
12:00, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347 – Centro –
Nova Venécia – ES.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.
Nova Venécia, 03/10/2016.

ONDE SE LÊ:
Credenciamento: das 13:30 às 14:00 horas do dia
03/10/2016.

TATIANY DA SILVA PIROLA

Recebimento das Propostas: até às 14:00 horas do dia
03/10/2016.

PREGOEIRA

Santa Teresa
Prefeitura
DECRETO 290/2016

Publicação Nº 61866

DECRETO Nº 290/2016
Regulamenta aplicação das Instruções Normativas SCL Nº
01/2014, 02/2014, 03/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014,
10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014,
16/2014, 17/2014, Versão 02, que dispõem sobre as Rotinas e Procedimentos do Sistema de Compras e Licitações
a serem observados no âmbito da estrutura administrativa
do Executivo Municipal e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aprovada a versão 02 das Instruções Normativas SCL de nºs 01/2014, 02/2014, 03/2014, 06/2014,
07/2014, 08/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014,
14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014, do Sistema de
Compras e Licitações, de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos do Município de Santa Teresa/ES.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 03 de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 292/2016

Publicação Nº 61901

DECRETO N° 292/2016
ESTABELECE PONTOS FACULTATIVOS MUNICIPAIS.
O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que o Artigo 223 da Lei Municipal nº
1.800/2007 (Estatuto dos Servidores Municipais) consagra
o dia 28 de outubro ao Servidor Público Municipal;
Considerando que o dia 1º de novembro é consagrado a
Todos os Santos;
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Considerando que no dia 15 de novembro se comemora a
Proclamação da República, e

DECRETA:

Considerando o princípio da economicidade.

Art. 1.º Fica vago o cargo da Servidora Pública Municipal
efetiva abaixo relacionada, em virtude de aposentadoria
pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), conforme previsto no Art. 51, Inciso V, da Lei Municipal nº
1.800/2007 de 16/10/2007:

DECRETA:
Art. 1.º Ficam estabelecidos como pontos facultativos os
dias 28 de outubro de 2016, 1º de novembro de 2016
e 14 de novembro de 2016, nos estabelecimentos Públicos Municipais.
§ 2.º O comparecimento ao trabalho nos dias mencionados
no Caput deste Artigo será facultativo, sem prejuízo dos
serviços essenciais, que serão assegurados aos cidadãos.

NOME

CARGO

LUZIA OLENI GAVA ZIVIANI

ESCRITURÁRIA

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos à 1° de maio de 2016,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
Espírito Santo, em 03 de outubro de 2016.

Publique-se e cumpra-se.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 297-2016 - EXONERA AGENTE OPERACIONAL - MARIA GORETE SANTIAGO

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

Publicação Nº 61910

DECRETO Nº 297/2016
EXONERA AGENTE OPERACIONAL O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais,

DECRETO N° 299-2016 - EXONERA ASSESSOR ADMINISTRATIVO - ROSA CATARINA BRAZ

Publicação Nº 61912

DECRETO Nº 299/2016

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada MARIA GORETE SANTIAGO do
Cargo de Provimento em Comissão de Agente Operacional,
referência CC-5 da Lei Municipal n° 1.933/2008.

EXONERA ASSESSOR ADMINISTRATIVO O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais,

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

DECRETA:

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.

Art. 1º Fica exonerada ROSA CATARINA BRAZ, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Administrativo, referência CC-4 da Lei Municipal n° 1.933/2008.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N° 298-2016 - DECLARA VACÂNCIA DE
CARGO PÚBLICO - LUZIA OLENI GAVA ZIVIANI

Publicação Nº 61911

Publique-se e cumpra-se.

DECRETO Nº 298/2016
VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no processo protocolado sob o n°
11.520/2016 de 03/10/2016,

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 289-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL - JOVEMARTA CARDOSO DOS SANTOS

Publicação Nº 61860

DECRETO Nº 289/2016
EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada JOVEMARTA CARDOSO DOS
SANTOS do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n°
1.933/2008.
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DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada NAYENE TAVARES CORTES PEIXOTO, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Proteção Social Básica, referência CC-5 da Lei
Municipal n° 1.933/2008.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.

DECRETO Nº 301-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL - GENI MARIA FONTANA MARGON

Publicação Nº 61918

DECRETO Nº 301/2016
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições,

DECRETO Nº 291-2016 - EXONERA COORDENADOR
DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - JEAN PIERRE BUSS

Publicação Nº 61861

DECRETA:

DECRETO Nº 291/2016
EXONERA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL O
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado JEAN PIERRE BUSS, do Cargo de
Coordenador da Vigilância Ambiental, referência CC-5 da
Lei Municipal n° 1.933/2008.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º Fica exonerada GENI MARIA FONTANA MARGON do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar
Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n°
2.296/2012.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

DECRETO Nº 302-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL -LETICIA FERREIRA DA PAIXAO

Publicação Nº 61920

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 302/2016

DECRETO Nº 300-2016 - EXONERA COORDENADOR
DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - NAYENE TAVARES
CORTES PEIXOTO

Publicação Nº 61917

DECRETO Nº 300/2016
EXONERA COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada LETICIA FERREIRA DA PAIXAO,
do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público
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Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 1.933/2008.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 303-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL -OZANA MARIA DELPHINO TOMAZ
DE SOUZA

DECRETO Nº 305-2016 - EXONERA COORDENADOR
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - VERGINIA BRONZON CORTELETTI

Publicação Nº 61924

DECRETO Nº 305/2016

Publicação Nº 61921

DECRETO Nº 303/2016
EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL. O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

EXONERA COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE O PREFEITO MUNICIPAL
DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada OZANA MARIA DELPHINO TOMAZ DE SOUZA, do Cargo de Provimento em Comissão
de Auxiliar Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 1.933/2008.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.

Art. 1º Fica exonerada VERGINIA BRONZON CORTELETTI, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Proteção Social Especial de Média Complexidade,
referência CC-5 da Lei Municipal n° 1.933/2008.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 304-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL -ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER

DECRETO Nº 306-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL -VICENTINA TEIXEIRA DOS SANTOS
PEREIRA

DECRETO Nº 304/2016

DECRETO Nº 306/2016

EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ROZENILDA BARCELOS SCHAEFER, do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar
Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n°
2.296/2012.

Art. 1º Fica exonerada VICENTINA TEIXEIRA DOS
SANTOS PEREIRA, do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público Municipal, referência CC-6 da Lei
Municipal n° 1.933/2008.

Publicação Nº 61922

Publicação Nº 61925
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
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IN 01/2014

Publicação Nº 61868

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2014
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO Nº 307-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL -VIVIANE SOUZA DOS SANTOS

Publicação Nº 61926

DECRETO Nº 307/2016
EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º A presente instrução normativa dispõe sobre
o procedimento para aquisição de bens e serviços mediante licitação, conforme Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº
10.520/2002, inclusive a dispensa e inexigibilidade, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa
- ES.

DECRETA:
CAPÍTULO II
Art. 1º Fica exonerada VIVIANE SOUZA DOS SANTOS,
do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público
Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 1.933/2008.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 308-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL -YARA CASOTTI

Publicação Nº 61927

DECRETO Nº 308/2016
EXONERA AUXILIAR PUBLICO MUNICIPAL O PREFEITO
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º Abrange todas as Unidades e Secretarias da Administração Direta e Indireta no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Santa Teresa/ES.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa conceitua-se:
I. Material: Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral,
matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis
de emprego nas atividades das organizações públicas municipais, independente de qualquer fator, bem como, aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente
aproveitáveis;
II. Serviço: Toda atividade destinada a obter determinada
utilidade de interesse para a administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico
-profissionais;

DECRETA:

III. Compra: Toda aquisição remunerada de bens (material) para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

Art. 1º Fica exonerada YARA CASOTTI, do Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 1.933/2008.

IV. Imprensa oficial: Veículo oficial de divulgação da administração pública;

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 04 de
outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Prefeito Municipal

V. Comissão, comissão permanente ou especial: Criada pela administração com a função de receber, examinar
e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às
licitações e ao cadastramento de licitantes;
VI. Processo Administrativo Licitatório: Pasta contendo todos os documentos gerados, na licitação, no decorrer da rotina, a partir do ofício para abertura da licitação
acompanhado do Termo de Referência até a emissão da
Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Serviço,
com registro das etapas percorridas e manifestações, com
identificação das datas e dos responsáveis em cada etapa;
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VII. Termo de Referência – TR: Entende-se como Termo
de Referência o instrumento para solicitação de aquisição
de bens e serviços comum. Neste termo é obrigatório o
registro das seguintes informações: objeto, justificativa
da aquisição, periodicidade, prazo de entrega ou execução, quantidade, unidade de medida, dotação orçamentária, prazo de entrega integral ou parcelada, condições
de pagamento, informar o fiscal do contrato, obrigações
da contratada e do contratante, local de entrega ou execução, etc, garantindo assim, o atendimento pleno do objeto, definindo as condições mínimas que os interessados
e suas propostas deverão atender em termos de pessoal,
equipamentos, qualidade e assistência técnica. Deverá ser
seguido o modelo disponibilizado no site do Município de
Santa Teresa;
VIII. Projeto Básico: Entende-se como Projeto Básico o
instrumento para contratação de serviços de engenharia
e obras, compreendendo: Declaração que atende a Lei de
Responsabilidade Fiscal e Lei Orçamentária; Licença Ambiental; Memoriais Descritivos; Especificações Técnicas;
Orçamentos que expressem a composição de custos unitários; Memória de Cálculo; Cronograma; Planilha de Preços;
projetos que deverão ter como base a Decisão Normativa
106, de 17/04/2015 do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia); ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) com identificação do autor e assinatura em cada
uma das peças gráficas e documentos produzidos. Deverá
ser elaborado necessariamente por profissionais do Setor
de Projetos. O Projeto Básico não poderá ser confundido
com projeto absolutamente simples, e sim, como projeto indispensável, projeto que define a obra em todas as
suas características. O vocábulo “básico” tem, portanto, a
conotação de base fundamental para que a obra imaginada possa ser executada com absoluta perfeição, sem dar
margem a dúvidas e questionamentos que possam distorcer o sentido da contratação;
IX. Contrato: Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares em que
haja um acordo de vontades para formação de vínculos e
a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for à denominação utilizada. É um acordo de vontades, capaz de
criar, modificar ou extinguir direitos;
X. Contratante: Denominação dada ao órgão ou entidade
da Administração Pública, direta ou indireta;
XI. Contratado: Denominação dada à terceiro (pessoa física ou jurídica), que venha celebrar contrato com a Administração Pública, seja através de procedimento licitatório
ou contratação direta;
XII. Termo de Aditamento ao Contrato: Acordo escrito
para alterar cláusulas referentes a prazo, reajuste, ou demais informações;
XIII. Termo de Anulação: Instrumento utilizado para
desfazimento do Contrato, motivado por ilegalidade, ou
seja, a desconformidade de qualquer fase da licitação à lei
ou aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal, devendo a Administração Pública assegurar
aos licitantes a ampla defesa e o contraditório;
XIV. Termo de Rescisão: Instrumento utilizado para
desfazimento do Contrato, por mútuo consentimento do
Contratado e do Contratante ou por Conveniência Administrativa. Do ato que revoga licitação cabe recurso administrativo nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “c”, da
Lei Federal nº 8.666/1993;
XV. Unidade: Órgão da Administração Pública Municipal,
com atribuições específicas, conforme sua denominação.
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CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL
Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto
de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de normatizar e disciplinar as rotinas e
procedimentos e o fundamento jurídico encontra respaldo
nas:
I. Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02;
II. Decretos Federais: 3.555/00, 3.697/00, 3.931/01,
4.342/02 e 5.450/05;
III. Decretos Municipais: 322/2006, 1833/2008, 539/2013;
IV. E demais legislações pertinentes ao tema.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º Da comissão de licitações, dos pregoeiros, do pessoal de apoio, da unidade solicitante, do Setor de Contrato, da Procuradoria Jurídica, do Setor de Contabilidade, e
da Chefia de Gabinete.
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
SEÇÃO I
Da Unidade Solicitante
Art. 6º O pedido para aquisição de bens e serviços terá
origem na Unidade Solicitante que deverá confeccionar a
requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema
de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por
apresentar valores que representa o praticado no mercado, não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou
com sócios em comum, os orçamentos deverão ser assinados pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada ou
planilha de preço detalhada utilizando-se índices conhecidos no mercado, a exemplo do IOPES (Instituto de Obras
Públicas do Estado do Espírito Santo), SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil), DER (Departamento de Estrada de Rodagem), CUB
(Custo Unitário Básico da Construção Civil);
IV. Termo de Referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa ou Projeto Básico
(elaborado pelo Setor de Projetos conforme art. 3º, inciso
VIII), conforme o caso. O Termo de Referência ou Projeto
Básico deverá estar assinado pela Autoridade Competente;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
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VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano
Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais
de um exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos
IX e X, § 2º da Lei 8.666/93;
VII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
Art. 7º A Unidade Solicitante, após elaborar o memorando, protocola a solicitação, encaminhando ao CGAB (Chefia de Gabinete), que analisa a solicitação de aquisição e
só dará prosseguimento ao processo quando atendido todos os incisos do art. 6º.
§ 1º Não sendo conveniente e nem oportuna à solicitação,
o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor
interessado informando o motivo;
§ 2º Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado e informa o motivo;
§ 3º Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna à
solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser
atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
§ 4º Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a
solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida;
§ 5º Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento;
§ 6º Em qualquer um dos casos referido nos parágrafos
3º, 4º e 5º, o CGAB (Chefia do Gabinete) anexará Portaria
designando o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de
Contrato quando for o caso.
Art. 8º Superada a análise de que trata o art. 7º e sendo
conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, o CGAB
(Chefia do Gabinete) encaminhará o processo para o SLC
(Setor de Licitação) que tomará o procedimento de:
I. Formalizar o quadro comparativo de preço, obtendo-se a
média do valor a ser licitado;
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Art. 9º Os processos de despesas não exigem o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num processo de
licitação, conforme os casos estabelecidos na lei 8.666/93,
pode-se estar diante de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação, entretanto os administradores devem obediência
aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa impostos à Administração Pública.
Art. 10 - Será caso de dispensa, (inciso I e II, art. 24 da
Lei 8.666/93), por valor quando o critério legal se fundamentar no quesito valor, indicado no Termo de Referência e/ou projeto básico, for inferior a R$ 8.000,00 (oito
mil reais) para aquisição de materiais e serviços ou R$
15.000,00 (quinze mil reais) para serviços de obras – engenharia.
Art. 11 - Nos casos de dispensa (inciso III em diante do
art. 24 da Lei 8.666/93) ou inexigibilidade (art. 25 da Lei
8.666/93) de licitação. Esses processos devem ser muito
bem instruídos, e além dos documentos de habilitação e
regularidade fiscal da empresa, deve ser comprovada nos
autos a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; a razão
da escolha do fornecedor ou executante; e a justificativa
do preço, nos termos do parágrafo único do art. 26, do
Regramento Licitatório. E deve ser publicado o termo de
dispensa ou de inexigibilidade de licitação, no prazo legal,
como condição de eficácia do ato.
I. Solicitar a cópia da seguinte documentação devidamente autenticada ao Proprietário;
II. No caso do proprietário do Imóvel ser pessoa física,
exigirão os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF (Cadastro de Pessoa Física);
c) Comprovante de Residência;
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;
e) Escritura do Imóvel.
III. No caso do proprietário do Imóvel ser Pessoa Jurídica,
exigirão os seguintes documentos:
a) Identificação do responsável pela organização, Carteira
de Identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e comprovante de residência;
b) Estatuto ou Contrato Social da organização;
c) Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;
d) Escritura do Imóvel.

II. Informar o valor para reserva orçamentária;
III. Definir se será por dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação ou será por licitação;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será
encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade) para informar a dotação, reserva e ficha orçamentária.

Parágrafo Único A Locação de Imóveis para uso do Município de Santa Teresa – ES, quando necessário, deverá
respeitar os seguintes procedimentos:
a) Selecionar o imóvel pretendido;
b) Acertar o valor do aluguel e período de locação;

SEÇÃO II

c) Solicitar laudo da Secretária de Obras e Infraestrutura
sobre o referido imóvel;

DA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

d) Solicitar 03 (três) laudos com o devido orçamento de
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imobiliárias, não existindo imobiliárias no Município o laudo deve ser da Comissão de Patrimônio.
Art. 12 - Em caso de licitação dispensada, dispensável e
inexigível, será observado o disposto nos Artigos 24 e 25
da Lei Federal n°. 8.666/1993, sendo de responsabilidade da área requisitante juntar a documentação à coleta
de preços, elaborar as justificativas, solicitar pareceres e
encaminhar projetos (se for o caso), depois de atendidas
estas formalidades protocolizar para que possa ser formalizada a contratação.
SEÇÃO III
DA LICITAÇÃO
Art. 13 - Licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas
para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual
a todos os interessados e possibilitar o comparecimento
ao certame ao maior número possível de concorrentes. A
Lei nº 8.666 de 1993, ao regulamentar o artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, instituindo as seguintes modalidades:
Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão. A Lei Federal nº 10.520/2002, instituiu a modalidade
Pregão, que deve possuir regulamento próprio, poderá ser
realizado nas formas presencial e eletrônico.
§ 1º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será preferencialmente utilizada a modalidade de
Pregão, caso for empregado outra modalidade, a Secretaria Requisitante deverá justificar a escolha;
§ 2º O pregão deverá ser utilizado na forma eletrônica,
salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pelas Secretarias Requisitantes, quando será utilizado o Pregão Presencial;
Art. 14 - As contratações de serviços e a aquisição de
bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Municipal obedecerão
ao disposto na Lei Municipal Nº 2.198/2011 e nos demais
atos de regulamentação.
Parágrafo Único Para os efeitos da Lei Municipal Nº
2.198/2011, serão adotadas as seguintes definições:
I. Sistema de Registro de Preços - SRP – É o conjunto de
procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II. Ata de Registro de Preços - documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedo-
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res, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
III. Órgão Gerenciador ou Comissão Gerenciadora do SRP
(Sistema de Registro de Preço) — órgão, departamento
ou entidade da Administração Pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para
registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de
Preços dele decorrente;
IV. Órgão Participante — órgão, secretaria ou entidade que
participa dos procedimentos iniciais do SRP (Sistema de
Registro de Preço) e integra a Ata de Registro de Preços.
Art. 15 - As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo
e, em particular, à seguinte sequência:
I. Projeto básico;
II. Projeto executivo;
III. Execução das obras e serviços.
Art. 16 - As obras e serviços poderão ser executados nas
seguintes formas:
I. Execução direta;
II. Execução indireta, nos seguintes regimes:
a) Empreitada por preço global;
b) Empreitada por preço unitário;
c) Tarefa;
d) Empreitada integral.
Art. 17 - O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação,
os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório
e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos,
de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso:
I. A de menor preço - quando o critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração determinar
que seja vencedor o licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar
o menor preço;
II. A de melhor técnica;
III. A de técnica e preço;
IV. A de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de
bens ou concessão de direito real de uso.
§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, a
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo.
§ 3º No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os
licitantes considerados qualificados a classificação se dará
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pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo,
no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no
parágrafo anterior;
§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática,
a administração observará o disposto no art. 3º da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço, permitido
o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados
em decreto do Poder Executivo;
§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não
previstos neste artigo;
§ 6º Serão selecionadas tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação.
Art. 18 - Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica
e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de
natureza predominantemente intelectual, em especial na
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão
e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e,
em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares, contratação de agência de publicidade e projetos
básicos e executivos, ressalvado as exceções legais.
SEÇÃO IV
DAS ANULAÇÕES E REVOGAÇÕES
Art. 19 - A anulação e revogação são formas de extinção
de atos administrativos.
§ 1° A revogação é feita pela própria administração, enquanto que a anulação pode ser feita tanto pela administração, mas também pelo poder judiciário, mediante provocação dos interessados;
§ 2° A revogação e a anulação feita pela administração
baseiam-se no seu poder de autotutela:
I. Em qualquer caso, a revogação e a anulação estão sujeitas ao controle judicial, só poderão ocorrer com motivos
expressos e parecer circunstanciado da Assessoria Jurídica
do órgão, conforme entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) através das Súmulas n°s. 346 e 473.
§ 3° Não será permitida repetição da licitação revogada
para atender o interesse público em data próxima, para
legitimar o seu refazimento deverá comprovar nova fonte
de receita ou um motivo de interesse público relevante;
§ 4° Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato.
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SEÇÃO V
DA LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA
Art. 20 - A licitação fracassada é quando os interessados,
por seu turno, atendem ao chamado, mas são refutados
pela administração, seja por não preencherem condições
de habilitação, ou devido à desclassificação de suas propostas.
§ 1° Em caso de licitação fracassada ou deserta, a administração deve rever seus atos a fim de verificar se não há
cláusulas ou condições restritivas à competição, e, sendo
detectado qualquer vício de ilegalidade que tenha afastado os interessados ou propiciado a licitação fracassada,
deverá a administração anular o certame, realizando novo
procedimento, sem os vícios detectados na anterior.
I. A administração não revogará o certame fracassado ou
deserto, e sim declarar deserto ou fracassado, devendo
ainda, publicar o ato na imprensa oficial;
II. Persistindo o interesse pelo objeto, será repetido o certame (aproveitando os atos anteriores) ou proceder à contratação direta, atendida as disposições legais;
III. Se não existirem três propostas válidas em um convite, de acordo com o § 7º do art. 22 da Lei Federal n°.
8.666/1993 quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de três licitantes exigidos, essas
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no
processo, sob pena de repetição do convite, em regra geral
não se homologará licitação na modalidade convite se não
for verificado o número mínimo de três propostas válidas.
SEÇÃO VI
DO CONTRATO
Art. 21 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e
precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação ou
da proposta a que se vinculam e devem obrigatoriamente
atender aos termos do ato que autorizou, de acordo com
o estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 54 da Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993.
Art. 22 - Todos os contratos, antes de serem firmados
pela Administração e pelo contratado, deverão ser examinados e aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município.
Art. 23 - Atendendo ao disposto no Artigo 62 da Lei nº
8.666/93, o instrumento de Contrato fica obrigatório na
dispensa e inexigibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites das modalidades de licitação, concorrência e tomada de preços.
Art. 24 - São cláusulas essenciais a todo contrato em conformidade com o Artigo 55 da Lei nº 8.666/93:
I. Definição do objeto e seus elementos característicos;
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II. O regime de execução ou a forma de fornecimento;
III. O preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII. Os casos de rescisão;
IX. O reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta
Lei;
X. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio
para conversão, quando for o caso;
XI. A vinculação ao termo que a dispensou ou a inexigiu;
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XI. A indicação da dotação orçamentária deverá conter a
funcional programática e a categoria econômica da despesa;
XII. A completa caracterização das responsabilidades do
Contratado e do Contratante, conforme o objeto a ser contratado;
XIII. As sanções impostas ao Contratado em caso de inadimplemento contratual, que conforme artigo 87 da Lei nº
8.666/1993, deverão ser:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
XIV. A indicação da possibilidade de aditamento do contrato;
XV. A possibilidade ou não de subcontratação parcial do
objeto, sendo expressamente vedada a subcontratação total, conforme Artigo 72 da Lei nº 8.666/1993;

XII. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XVI. As condições e prazos para recebimento do objeto;

XIII. A obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.

XVIII. A indicação do foro da Comarca de Santa Teresa
para dirimir questões oriundas do Contrato;

Art. 25 - Os Contratos celebrados pela Administração deverão conter ainda:
I. O número sequencial em ordem cronológica de edição;
II. O número do processo que gerou o Contrato;
III. A qualificação da administração, sempre na qualidade
de Contratante;
IV. A qualificação completa do Contratado, com a identificação e qualificação de seu representante legal;
V. A vinculação às normas da Lei nº 8.666/93, consolidada;
VI. Indicação dos documentos anexos que integram o Contrato, como, projetos, memoriais descritivos, orçamentos,
entre outros;
VII. A descrição do objeto deverá ser realizada com clareza e perfeita caracterização, não restando nenhuma dúvida quanto à característica do objeto a ser contratado;
VIII. A forma ou regime de execução deverá ser descrita
minuciosamente, indicando, por exemplo: empreitada por
preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral;
IX. Quando possível o valor do objeto do Contrato deverá
ser realizado por item ou por etapa e valor total;
X. As condições e formas de reajustes deverão observar a
alínea “d” do Inciso I do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, objetivando exclusivamente atender a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato;

XVII. O fiscal do Contrato nomeado através de Portaria;

XIX. A indicação do local e data da realização do Contrato;
XX. As assinaturas das partes e de 02 (duas) testemunhas
com indicação do número do Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF;
XXI. Prazos e condições para assinatura do Contrato.
Art. 26 - O Contrato Administrativo, conforme seu regime
jurídico poderá conter cláusulas conferindo direitos exclusivos para a Administração Pública, sendo assim, de acordo com o Artigo 58 da Lei nº 8.666/1993, poderão ser
dadas para a Administração as seguintes prerrogativas:
I. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação
às finalidades de interesse público respeitado os direitos
do Contratado.
II. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados
no Inciso I do Artigo 79 da Lei nº 8.666/1993;
III. Fiscalizar lhes a execução;
IV. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste;
V. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens, imóveis, pessoais e serviços vinculados ao objeto
do Contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
bem como na hipótese de rescisão do Contrato Administrativo.
Art. 27 - A duração dos contratos, em conformidade com
o Artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, deve ser adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, com exceção de:
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I. Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser
prorrogados se houver interesse da Administração e desde
que tenha sido previsto no ato convocatório;
II. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com vista à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a Administração,
limitada a 60 (sessenta) meses;
III. O aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender se pelo
prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da
vigência do contrato;
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III. O termo de aditamento que alterar o valor inicial do
Contrato deverá obedecer aos percentuais de acréscimos e supressão definidos no § 1º do Artigo 65 da Lei nº
8.666/1993.
Art. 33 - A rescisão poderá ser efetuada pelo Contratante, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial conforme o Artigo 79 da Lei nº
8666/1993, sem que assista à CONTRATADA direito a
qualquer indenização, nos casos previstos no Artigo 78 da
Lei nº 8666/1993, seguintes casos, podendo ainda acarretar consequências estabelecidas pelo Artigo 80 da Lei nº
8666/1993.

Art. 28 - Não será permitida a formalização de contrato
com prazo de vigência indeterminado, conforme §3º do
Artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

DO GEOBRAS

Art. 29 - A publicação resumida do instrumento do convênio na imprensa oficial, condição essencial para sua eficácia, será providenciada pelo Setor de Contratos e Convênios até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela
data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no artigo 26 da Lei. 8.666/93.

Art. 34 - O Sistema GeoObras/ES é um instrumento utilizado para gerenciar as informações das obras e serviços
de engenharia executados e/ou em execução, em todos
os órgãos das esferas estadual e municipais, com o objetivo de orientar a gestão das obras públicas, garantindo
rapidez, qualidade das decisões e melhoria da eficiência
administrativa dos jurisdicionados.

Art. 30 - A publicação resumida ou extrato do contrato
deverá conter no mínimo as seguintes informações:
I. Número do Contrato;
II. Descrição do Contratante e do Contratado;
III. Objeto do Contrato;
IV. Valor;
V. Dotação orçamentária;
VI. Prazo;
VII. Número do processo;
VIII. Data;
IX. Identificação do representante da administração (Prefeito Municipal ou Secretário Municipal de Saúde).
Art. 31 - As alterações dos contratos administrativos firmados poderão ser feitas através de Termo de Aditamento, que preverá os acréscimos ou supressões do objeto, a
prorrogação do prazo ou outras alterações previstas em
Lei.
Art. 32 - Os contratos poderão ser alterados com as devidas justificativas técnicas e operacionais, elaboradas pelo
fiscal do contrato, com a aprovação do ordenador de despesa:
I. Para o caso de obras de engenharia: deverá ser apresentado parecer técnico desenvolvido por profissional competente do quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Os
termos de aditamento deverão ser formalizados dentro da
vigência do contrato, após o exame e aprovação pela Procuradoria Jurídica do Município;
II. Será obrigatória a publicação do termo de aditamento
ao contrato, considerada condição essencial à sua eficácia;

SEÇÃO VII

I. Todas as obras e serviços de engenharia, incluindo dispensa e inexigibilidade, com valores iguais ou superiores a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), executadas pela Unidade
Gestora devem ser informadas, sejam elas custeadas com
recursos federais, estaduais, municipais ou próprios.
II. Por obras e serviços de engenharia entende-se como
as definidas na Orientação Técnica - OT-IBR 002/2009 do
IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (http://www.ibraop.org.br).
III. Para tanto, o usuário (operador) cadastrado deve realizar o acesso ao sistema pelo endereço http://geoobras.
tce.es.gov.br/jurisdicionado/ no qual serão solicitados ao
usuário o login e a senha para acessar o sistema.
IV. O SLC (Setor de Licitação) é responsável pelo cadastramento de todas as obras e serviços de engenharia, incluindo dispensa e inexigibilidade, com valores iguais ou
superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme
ANEXO I.
V. O SCC (Setor de Contratos e Convênios) é responsável
pelo cadastramento de todas as obras e serviços de engenharia, incluindo dispensa e inexigibilidade, com valores
iguais ou superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme ANEXO II.
CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, DO PREGOEIRO
E DA EQUIPE DE APOIO
Art. 35 - Fica criada a Comissão Permanente de Licitação, composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo 02
(dois) efetivos, com mandato de 01 (um) ano, vedada a
recondução da totalidade de seus membros para a mesma
comissão no período subsequente.
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§ 1° - A escolha e nomeação dos membros da Comissão
Permanente de Licitação caberão à autoridade competente.

VII. Providenciar a publicação, na imprensa oficial ou em
quadro de avisos, dos atos quando essa medida, a cargo
da Comissão Permanente de Licitação, for exigida;

§ 2° - Cabe à Comissão Permanente de Licitação, consoante estabelecido no ato convocatório da licitação:

VIII. Solicitar informações necessárias à tramitação dos
processos a cargo da Comissão Permanente de Licitação
que preside e prestar informações sempre que solicitadas;

I. Receber e, se for o caso, manter sob guarda os envelopes dos proponentes;
II. Abrir, em sessão pública, os envelopes de documentação, examinar os documentos apresentados e julgar habilitados ou inabilitados os proponentes;
III. Abrir, em sessão pública, os envelopes de proposta,
examinar e preparar, seguindo o critério de julgamento, a
planilha dos proponentes qualificados;
IV. Receber e processar os recursos contra seus atos;
V. Remeter o processo às assessorias solicitando pareceres
e a autoridade competente para manifestação;

IX. Solicitar via autoridade competente, assessoria, laudos
e pareceres e a contratação de leiloeiro oficial ou a nomeação do leiloeiro administrativo;
X. Relacionar-se com terceiros, estranhos ou não à Administração Pública licitante, no que respeita aos interesses
da comissão que preside;
XI. Solicitar via autoridade competente, servidores para o
desempenho de funções burocráticas pertinentes à Comissão Permanente de Licitação;

VI. Praticar demais atos inerentes às suas competências.

XII. Solicitar à autoridade competente treinamento para si
e para os demais membros da CPL (Comissão Permanente
de Licitação) e auxiliares.

§ 3° - Cabe, ainda, à Comissão Permanente de Licitação,
conforme estabelecido no instrumento convocatório:

Art. 38 - Compete aos Membros da Comissão Permanente
de Licitação:

I. Julgar a licitação;

I. Auxiliar o Presidente na direção das sessões;

II. Receber e processar os recursos contra seus atos;

II. Lavrar as atas das reuniões da Comissão Permanente
de Licitação;

III. Remeter o processo devidamente instruído a autoridade competente para decidir os recursos interpostos quando mantiver sua decisão;

III. Rubricar os documentos de habilitação e os relativos
às propostas;

IV. Remeter o processo à autoridade superior para homologação e adjudicação.

IV. Preparar, conforme orientação do Presidente, a correspondência a ser expedida e os avisos e atos para publicação, submetendo uns e outros à Presidência;

Art. 36 - As decisões da responsabilidade da Comissão
Permanente de Licitação serão tomadas, sempre, por
maioria simples de votos, estando presente a maioria absoluta de seus membros.

V. Outras tarefas que forem determinadas pelo Presidente.

Parágrafo Único - Em qualquer hipótese o recebimento
de envelopes e documentos na CPL (Comissão Permanente de Licitação) será, sempre, mediante protocolo em que
constem as informações mínimas que o vinculam ao correspondente certame licitatório.
Art. 37 - Compete ao Presidente da Comissão Permanente
de Licitação:
I. Abrir, presidir e encerrar as sessões desse colegiado;
II. Anunciar as deliberações desse órgão;
III. Exercer o poder de polícia nos locais de reunião desse
colegiado, requisitando, via autoridade competente, a necessária força policial para a manutenção da ordem nesses
locais e dos atos proferidos e requisitar essa força para
restabelecer a ordem;
IV. Rubricar os documentos de habilitação e os relativos
às propostas;
V. Resolver, quando forem da sua competência decisória,
os pedidos verbais ou escritos apresentados nas sessões
públicas;
VI. Instruir os processos a cargo da Comissão Permanente
de Licitação, determinando a juntada ou o desentranhamento de documentos pertinentes;

Art. 39 - Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor
que tenha realizado capacitação específica para exercer
a atribuição ou possuir conhecimento notório sobre licitações.
Parágrafo Único: Compete ao Pregoeiro:
I. O credenciamento dos interessados;
II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços
e da documentação de habilitação;
III. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o
seu exame e a classificação dos proponentes;
IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à
escolha da proposta ou do lance de menor preço;
V. A adjudicação da proposta de menor preço;
VI. A elaboração de ata, podendo determinar a lavratura
aos membros da equipe de apoio;
VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VIII. Definir o que constará em ata;
IX. Solicitar apoio e segurança no recinto da licitação;
X. Motivar o interesse de interpor recursos;
XI. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;
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XII. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, ao ordenador da despesa, visando
a homologação e a contratação.
Art. 40 - A equipe de apoio deverá ser integrada em sua
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego do órgão promotor da licitação, preferencialmente
pertencentes ao quadro permanente, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro.
§ 1° - Caberá ao Pregoeiro à aceitação dos membros da
equipe de apoio, se julgar inseguro quanto ao conhecimento dos membros, deverá manifestar expressamente
no processo e comunicar a autoridade competente, solicitando a substituição dos membros indicados.
§ 2° - A equipe de apoio presta auxílio ao pregoeiro, sem
responsabilidades sobre a licitação e suas decisões, mas
tem sua parte de responsabilidade para o sucesso do certame, incluindo algumas tarefas que podem ser executadas pelos seus membros a pedido do Pregoeiro, tais como:
I. Preparação do local onde ocorrerá o certame;
II. Verificando o funcionamento de equipamentos tais
como: computadores, impressoras, projetor, filmagens,
mapas, café, água e outros necessários a sucesso e celeridade do procedimento administrativo;
III. Recebimento das impugnações ao edital e das dúvidas
dos licitantes;
IV. Exame das impugnações e duvidas dos licitantes, encaminhando ao pregoeiro para decisão;
V. Recepção dos licitantes, inclusive com a sinalização do
local onde será realizada a sessão pública, desde a portaria do prédio até a sala do pregão;
VI. Identificação dos representantes dos licitantes, distinguindo os que possuem poderes para fazer lances e para
recorrer;
VII. Auxilio no credenciamento;
VIII. Auxilio no recebimento dos envelopes e demais documentos previstos no edital;
IX. Recebimento de amostras quando for o caso;
X. Auxilio na abertura dos envelopes e sua organização;
XI. Auxilio na análise da proposta, quanto o objeto e preços indicados, procedendo ao exame de conformidade da
proposta, encaminhando ao pregoeiro para decisão;
XII. Preenchimento de mapas de preços e quadro de lances, bem como operar sistema informatizado;
XIII. Auxiliar na organização da fase de lances;
XIV. Auxilio na análise da habilitação, encaminhando ao
pregoeiro para decisão;
XV. Elaboração da ata da sessão;
XVI. Recebimento e exame dos recursos, encaminhando
ao pregoeiro para decisão;
XVII. Disponibilização de cópias de ata e acompanhamento nos procedimentos de vistas do processo aos interessados;
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XVIII. Juntada de autos ao processo, por determinação do
pregoeiro e prestação de informações, ressalvadas aquelas de competência exclusiva do pregoeiro;
XIX. Auxilio na elaboração das informações em mandado
de segurança impetrado contra ato do pregoeiro;
XX. Outras tarefas que forem determinadas pelo pregoeiro.
CAPÍTULO VIII
DAS MICROEMPRESAS OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Art. 41 - O tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno
porte e regulamentado no âmbito da União pelo Decreto
Federal n°. 6.204/2007, quando adotado pelo Município
deverá estar expresso no ato convocatório, quando omisso, será considerado autoaplicáveis os dispositivos da citada Lei Complementar.
Parágrafo Único. Os licitantes que pretenderem beneficiar-se dos favorecimentos dispostos na Lei Complementar
n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, manifestarão expressamente e previamente à abertura das propostas, sob
pena de preclusão de direito.
Art. 42 - O direito de preferência em caso de empate entre propostas de preço e a possibilidade de realização de
licitações voltadas exclusivamente para microempresas e
empresas de pequeno porte será assegurado em regulamento próprio ou expresso no ato convocatório.
Art. 43 - Quando forem garantidos os benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte serão com referência as seguintes possibilidades:
I. A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte apenas será exigida para
efeito de assinatura do contrato nos termos do art. 42 da
Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006;
II. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério do órgão promotor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa;
III. Não cabe a dispensa da apresentação dos documentos
de regularidade fiscal das pequenas empresas, os licitantes, sejam pequenas empresas ou não, são obrigados a
apresentar, como requisitos de habilitação, todos os documentos de regularidade fazendária;
IV. Esta possibilidade aplica-se às pequenas empresas para
corrigir falhas porventura existentes nesses documentos,
o que, via de regra, é vedado para os demais licitantes não
beneficiados com a norma;
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V. Quando regulamentado ou expresso no ato convocatório
as micro e pequenas empresas terão o direito de preferência nas situações em que ocorrer empate não superior a
10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada,
nas modalidades previstas na lei n°. 8.666/93;
VI. Nas licitações promovidas sob a modalidade pregão, o
percentual é reduzido para 5% da proposta ofertante do
menor preço;
VII. O momento para exercício dos direitos previstos nos
incisos deste artigo é imediatamente após o julgamento
das propostas de preços nos termos do art. 45 da Lei Complementar n°. 123/2006;
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CAPÍTULO IX
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 44 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos
requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI
Nº 001/2013), bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá ser lançado no
formulário constante deste documento. Anexo III.

VIII. O empate se configurará não apenas quando houver
mais de uma proposta com idêntico valor e as situações
em que a diferença entre as propostas se enquadre num
determinado limite percentual;

Art. 45 - Somente o Prefeito Municipal ou o Secretário
Municipal de Saúde são considerados autoridades competentes para assinar contratos administrativos assumidos
pela Administração Direta.

IX. Nesses casos, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá alterar a proposta apresentada, reduzindo seu valor para preço inferior
àquele constante da proposta considerada vencedora do
certame;

Art. 46 - Os esclarecimentos adicionais a respeito do Contrato Administrativo poderão ser obtidos junto ao Setor de
Contratos e Convênios.

X. Quando ocorrer que a empresa que estava em primeiro
lugar tenha condições de ofertar nova proposta, isto não
ocorrerá, a micro e pequena empresa já adquiriu o direito
de ser contratada;

Art. 47 - Em caso de dúvidas atinentes aos contratos realizados com o poder executivo a Procuradoria Jurídica é a
unidade consultiva competente para emitir parecer.

XI. Na modalidade pregão, a pequena empresa mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão desse direito;
XII. Fica obrigada ao órgão promotor da licitação a promoção de licitações exclusivas para microempresas e às
empresas de pequeno porte nos casos em que os valores
envolvidos não superem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
XIII. A Administração poderá exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno
porte;
XIV. A Administração deverá estabelecer cota de até 25%
do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte em certames para a aquisição de
bens e serviços de natureza divisível;
XV. A Administração poderá, justificadamente, estabelecer
a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente,
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido;
XVI. Não será concedido tratamento diferenciado e simplificado quando não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas
no instrumento convocatório;
XVII. Não será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte, quando não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado;
XVIII. As dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24
da Lei nº 8.666/93, a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 48 - A inobservância dos preceitos descritos nesta
Instrução Normativa constitui infração passível de improbidade administrativa, tipificada na Lei nº 8.429 de 02 de
junho de 1992, além de infração penal, tipificada nos artigos nº 89 a 99 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei nº 8.666/1993, sendo esta última, ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público
promovê-la.
Art. 49 - Aquisição de produtos/serviços sem a observância do processo licitatório é considerado infração passível
de improbidade administrativa, além de crime de responsabilidade, tipificado no artigo 1º, XI, do Decreto Lei nº
201/1967.
Art. 50 - A Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, impôs a necessidade de planejamento na execução de ações governamentais, atendendo ao
princípio da eficiência expresso no caput do artigo 37 da
Constituição da República.
Art. 51 - Cabe à Secretária de Administração e Recursos
Humanos e ao Setor de Licitação e Contratos esclarecer
quaisquer dúvidas e informar oficialmente às demais unidades envolvidas sobre o procedimento a ser adotado nos
casos não previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 52 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir
da data de sua publicação.
Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 41

DOCUMENTOS E PRAZOS PARA INSERÇÃO
ANEXO I
DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO
FASE INTERNA e EXTERNA LEGENDA
Documentos obrigatórios
Documentos obrigatórios, conforme o caso
Documentos a serem enviados, quando solicitados pelo TCEES

DOCUMENTOS

QUANDO INSERIR

DE LICITAÇÃO

NO SISTEMA

DESCRIÇÃO

PRAZO

EXTENSÃO
DO ARQUIVO

1.1 – FASE INTERNA
Edital

2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação

PDF

2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação

XLSX e PDF

2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação

PDF

Publicação do Extrato do Edital

2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação

PDF

Termo de Anulação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Revogação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Planilha de Orçamento elaborada pela
Administração
Cronograma físico financeiro da
administração

Termo de Cancelamento da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Suspensão da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Paralisação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Prorrogação da Licitação

5 (cinco) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

5 (cinco) dias úteis após a expedição do convite

PDF

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

PDF

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

XLSX e PDF

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

PDF

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

PDF

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

PDF

Carta Convite encaminhada à empresa
convidada
Projeto Básico
Planilha de composição de custos unitários da Administração
Memorial Descritivo
Demonstrativo de previsão da obra/
projeto/serviço no PPA/LDO/LOA
Outro documento de Licitação (Fase
Interna)

1.2 - FASE EXTERNA
Ata da sessão de abertura e julgamento
das propostas
Planilha de Orçamento do Licitante
Vencedor

2 (dois) dias úteis após a data de homologação

PDF

2 (dois) dias úteis após a data de homologação

XLSX e PDF
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2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação

PDF

2 (dois) dias úteis após a data de homologação

PDF

Termo de Anulação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Revogação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Cancelamento da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Suspensão da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Paralisação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

Termo de Prorrogação da Licitação

2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

PDF

vencedora
Termo de Adjudicação e Homologação do
Licitante Vencedor

Planilha de composição de custos unitários
do Vencedor(a)
Outro documento de Licitação (Fase
Externa)

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

XLSX e PDF

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

PDF

ANEXO II
DOCUMENTOS DE CONTRATO
CONTRATO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E SITUAÇÃO DO CONTRATO
LEGENDA
Documentos obrigatórios
Documentos obrigatórios, conforme o caso:
Documentos a serem enviados, quando solicitados pelo TCEES

DOCUMENTOS DE

QUANDO INSERIR

CONTRATO

NO SISTEMA

DESCRIÇÃO

PRAZO

EXTENSÃO
DO ARQUIVO

2.1 - CONTRATO
Instrumento Contratual
Publicação do extrato do Contrato

2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do
contrato
2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do
contrato

Autorização p/ contratação por dispensa/

2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do

inexigibilidade

contrato

Publicação da dispensa/inexigibilidade
Nota de Empenho
Parecer da Assessoria Jurídica
Outro documento de Contrato

2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do
contrato
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de
auditoria
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de
auditoria
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de
auditoria

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
A DEFINIR
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2.2 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo

Termo Aditivo de Contrato

aditivo
2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo

Publicação do extrato do Termo Aditivo

aditivo

Planilha Serviços Acrescidos, Decrescidos e

2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo

Extracontratuais

aditivo

Cronograma de desembolso máximo por período

2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo

do aditivo

aditivo
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de

Justificativa Técnica

auditoria

Planilha de composição de custos unitários do

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de

Termo Aditivo

auditoria
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de

Outro documento de Termo Aditivo de Contrato

auditoria

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

A DEFINIR

2.3 - SITUAÇÃO DO CONTRATO
2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da

Termo de Rescisão Contratual

rescisão
2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da

Publicação da Rescisão Contratual

rescisão
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de

Notificação de Rescisão Contratual

auditoria

Publicação da Notificação de Rescisão Contratual

Parecer da Assessoria Jurídica

Outro documento de situação do Contrato

5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de
auditoria
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de
auditoria
5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de
auditoria

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

A DEFINIR

ANEXO III
REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES
Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial
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Publicação Nº 61880

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL 16/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços comuns mediante
tomada de preço, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução
Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal nº 539/2013 e demais
legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Tomada de Preço com Contrato

Art. 5º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
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Art. 6º - A Comissão de Licitação agenda a data do feito licitatório e publica com 15 (quinze) dias de antecedência quando
critério de menor preço e com 30 (trinta) dias para critério técnica e preço, no Diário Oficial do Espírito Santo, Jornal de
Grande circulação, site do Município e Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, no caso de haver recurso federal deverá ser publicado também no Diário Oficial da União, obedecendo ao limite de valor de até R$ 650.000,00
(SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) para Compras e Serviços Comuns.

Art. 7º - Não ocorrendo impugnação/questionamento, até 05 (cinco) dias antes do evento, o processo segue sua marcha
normal.

§ 1º - As impugnações fora do prazo legal não serão apreciadas, salvo entendimento em contrário do Presidente da Comissão de Licitação.

§ 2º - Havendo impugnação e sendo improcedente a apreciação de seu objeto, comunicar-se-ão aos interessados e o
processo toma a marcha normal.

§ 3º - Sendo procedente a impugnação realizar-se-ão as correções necessárias em 03 (três) dias úteis e havendo alterações na formulação da proposta, abrir-se-á novo prazo legal para a realização do certame, entre 15 (quinze) ou 30 (trinta)
dias conforme o critério. Caso não haja alterações na formulação da proposta, realizar-se-ão as correções necessárias,
dá-se publicidade e mantém o prazo inicial.

Art. 8º - Não comparecendo interessados será considerada deserta a licitação e o processo retornará ao seu nascedouro.

Art. 9º - Comparecendo pelo menos uma empresa, será aberto o envelope de habilitação e verificar-se-ão os requisitos
de habilitação jurídica.

§ 1º - Será declarada inabilitada a empresa que não preencher os requisitos do edital e abre-se prazo recursal na forma
da lei.

§ 2º - Estando todas as empresas inabilitadas, será declarada a licitação fracassada pela CPL e será encaminhado o resultado à Autoridade Competente para conhecimento e providências.

§ 3º - Preenchidos os requisitos de habilitação, passa-se à segunda fase do certame, abrindo-se o envelope de proposta
de preço e verifica se preenche os requisitos do edital.

§ 4º - Constatando-se que há uma ou mais empresas habilitadas na primeira e segunda fase, ordenar-se-á as propostas
de preço do menor para o maior e declarar-se-á a primeira colocada vencedora do certame.

Art. 10 - Na realização da Tomada de Preço, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
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III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada.
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Corretos os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).
.
§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
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I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 6º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, procederá com a formalização do
Edital, publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e de
habilitação. Depois de decorrido está fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 9º - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 10 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente
ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação e no prazo de 5
(cinco) dias encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 12 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação e no prazo máximo de 02 (dois) dias encamiwww.diariomunicipal.es.gov.br
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nhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 13 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato
com os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para à Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e
aprovação da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 14 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 15 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 16 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 17 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente a locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 20 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 21 - A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP e encaminhara ao SEwww.diariomunicipal.es.gov.br
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CON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 22 - O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá ser lançado no formulário constante
deste documento. (Anexo I).

Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo
--

Revisão
00

Data

Descrição Sumária
Emissão inicial-Aprovação

IN 02/2014

Motivo
Emissão inicial

Publicação Nº 61869

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 02/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços mediante Dispensa de Licitação, com Contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução
Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.
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CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias, seja da Administração Direta ou Indireta, no âmbito do Poder Executivo
do Município de Santa Teresa – ES.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 539/2013, e demais
legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Dispensa de Licitação com Contrato (art. 24, Incisos I e II)

Art. 5º - Será caso de dispensa por valor quando o critério legal se fundamentar no quesito valor, indicado no Termo de
Referência e/ou projeto básico, for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) para aquisição de materiais e serviços ou R$
15.000,00 (quinze mil reais) para serviços de obras – engenharia, da mesma natureza, realizados com prazo superior a 30
dias e no caso de resultar em obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Nesta hipótese toma-se o procedimento de:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos de empresas enquadradas na Lei 123/2006 com preço unitário e total, responsabilizandose por apresentar valores que representam o praticado no mercado, não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou
com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada;
IV. Termo de Referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa ou Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII);
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93;
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
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c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), endereço da
sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Caso a empresa apresente irregularidade em alguma das hipóteses do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
IX. Corretos os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
X. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada;
XI. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de Gabinete).
XII. Conferir os dados da empresa para constatar se:
a) Ela é ativa e regular;
b) Tem algum débito com o Município de Santa Teresa ou;
c) Consta impedimento fiscal com a Administração Pública.
XIII. Estando os dados dos orçamentos incorretos, conforme § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.

§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendidos os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).
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§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o empenho e devolverá o processo ao
SCC (Setor Contratos e Convênios).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 6º - O SCC (Setor Contratos e Convênios) elaborará minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e encaminhará à Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e aprovação da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo
Único da Lei nº 8.666/1993.

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 9º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos de Convênios).

§ 10 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 11 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 12 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor. Após encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 13 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 05 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
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II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado à Secretaria Requisitante.

§ 14 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhará ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 15 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 6º - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento, Anexo I.
Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I
REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo
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Emissão inicial

IN 03/2014

Publicação Nº 61870

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 03/2014
Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços mediante Dispensa de Licitação, sem Contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução
Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias, sejam da Administração Direta ou Indireta no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa – ES.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal: 539/2013 e demais
legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Dispensa de Licitação sem Contrato (art. 24, Incisos I e II)

Art. 5º - Será caso de dispensa por valor quando o critério legal se fundamentar no quesito valor, indicado no Termo de
Referência e/ou Projeto Básico, for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) para aquisição de materiais e serviços ou R$
15.000,00 (quinze mil reais) para serviços de obras – engenharia, da mesma natureza, realizados no prazo de 30 dias, dos
quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Nesta hipótese toma-se o procedimento de:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos de empresas enquadradas na Lei 123/2006 com preço unitário e total, responsabilizandose por apresentar valores que representam o praticado no mercado, não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou
com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada;
IV. Termo de Referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa ou Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII);
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V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observado o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), endereço da
sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Conferir os dados da empresa para constatar se:
a) Ela é ativa e regular;
b) Tem algum débito com o Município de Santa Teresa ou;
c) Consta impedimento fiscal com a Administração Pública.
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra empresa licitante para orçar;
X. Caso a empresa apresente irregularidade em alguma das hipóteses do § 1º, inciso VIII, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar;
XI. Corretos os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento;
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada;
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 3º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria
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Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos
básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SECON (Setor de Contabilidade) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o empenho e devolverá o processo ao
SECON (Setor de Contabilidade).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que seja tomadas as
medidas necessárias.

§ 6º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 7º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder à entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 8º - A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhará ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 9º - O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 6º - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
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exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I

Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 06/2014

Publicação Nº 61871

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 06/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços comuns mediante
carta convite, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias, sejam da Administração Direta e/ou Indireta, no âmbito do Poder
Executivo Municipal de Santa Teresa – ES.
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CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal nº 539/2013 e demais
legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
Da Carta Convite com Contrato

Art. 5º - Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três), pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência, formalizada expressamente, em até 24 (vinte quatro) horas antes da apresentação
das propostas.

§ 1º - Existindo na praça mais de 03 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou
assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados
nas últimas licitações.

§ 2º - Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 1º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no
processo, sob pena de repetição do convite, conforme disposição legal.

Art. 6º - Dos limites:
I. Para compras e serviços comuns o limite é até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
II. O Convite deverá ser exclusivo para empresas enquadradas na Lei nº 123/2006.

Art. 7° - Na fase de habilitação abrir-se-ão os envelopes das empresas participantes e verificar-se-á a habilitação das
empresas convidadas inabilitando-as ou não.

§ 1º - Será inabilitada a empresa que estiver em desacordo com o edital.

§ 2º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação,
poderá fixar aos licitantes o prazo de três dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escornadas das irregularidades, conforme previsão legal.

§ 3º - Não havendo 03 (três) proponentes habilitados, a Comissão de Licitação considerará fracassada a licitação e será
encaminhado relatório à Unidade Solicitante informando o fracasso da licitação.
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Art. 8º - Superada a fase de habilitação, a Comissão de Licitação analisa as propostas de preço das empresas habilitadas
na primeira fase e declara vencedora do certame a proposta que ofertar o menor preço, em seguida encaminha os autos
à autoridade competente da Unidade solicitante.

Parágrafo Único - Não havendo 03 (três) propostas classificadas, a Comissão de Licitação considerará fracassada a licitação e será encaminhado relatório à Unidade Solicitante informando o fracasso da licitação.

Art. 9° - Na realização da Carta Convite, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:

I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos com preço unitário e total, responsabilizando-se por apresentar valores que representam
o praticado no mercado, não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada.
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observado o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, com base no § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as
devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
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III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos.
Este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 6º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 10 (dez) dias, procederá com a formalização do Edital,
publicará o Aviso de Licitação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, encaminha a Carta Convite
para 03 (três) empresas no mínimo, certifica o comparecimento das 03 (três) empresas convidadas através de recibo de
retirada do edital, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e de habilitação. Após
decorridos está fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
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I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 9º - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 10 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação e no prazo de 5
(cinco) dias encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 12 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação e no prazo máximo de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 13 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato com
os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para análise, parecer jurídico e aprovação da minuta de acordo com o
Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 14 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 15 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 16 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 17 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.
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§ 20 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 05 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 21 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 22 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 10 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I

Art. 11 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.
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Publicação Nº 61872

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL 07/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para contratação de obras e serviços de engenharia mediante carta convite, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a
Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Municipal nº 539/2013 e demais
legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Carta Convite com Contrato

Art. 5º - Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três), pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência, formalizado expressamente, em até 24 (vinte quatro) horas antes da apresentação
das propostas.

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 64

§ 1º - Existindo na praça mais de 03 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou
assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados
nas últimas licitações.

§ 2º - Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 1º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no
processo, sob pena de repetição do convite, conforme disposição legal.

Art. 6º - Dos limites:
I. Para compras e serviços comuns o limite é até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais;

Art. 7° - Na fase de habilitação abrir-se-ão os envelopes das empresas participantes e verificar-se a habilitação das empresas convidadas inabilitando-as ou não.

§ 1º - Será inabilitada a empresa que estiver em desacordo com o edital.

§ 2º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação,
poderá fixar aos licitantes o prazo de três dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
escornadas das irregularidades, conforme previsão legal.

§ 3º. Não havendo 3 (três) proponentes habilitados, a Comissão de Licitação considerará fracassada a licitação e será
encaminhado relatório à Unidade Solicitante informando o fracasso da licitação.

Art. 8º - Superada a fase de habilitação, a Comissão de Licitação analisa as propostas de preço das empresas habilitadas
na primeira fase e declara vencedora do certame a proposta que ofertar o menor preço, em seguida encaminha os autos
à autoridade competente da Unidade solicitante.

Parágrafo Único - Não havendo 03 (três) propostas classificadas, a Comissão de Licitação considerará fracassada a licitação e será encaminhado relatório à Unidade Solicitante informando o fracasso da licitação.

Art. 9° - Na realização da Carta Convite, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada ou planilha de preço detalhada utilizando-se índices conhecidos no mercado,
a exemplo do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil), DER (Departamento de Estrada e Rodagem), CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil);
IV. Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII);
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
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VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, conforme o § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao SMPE (Secretaria
Municipal de Planejamento e Assunto Estratégico).

§ 2º - A SMPE (Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos), dentro do prazo máximo de 03 (três)
dias, verificará se o recurso será próprio ou de Convênio, anexará todos os documentos necessários (Planilha de Preços,
Cronograma Físico Financeiro, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Profissional responsável, Contrato de repasse, publicação do Contrato de Repasse, plano de trabalho, Memorial descritivo, etc) e encaminhará ao CGAB (Chefia
de Gabinete).

§ 3º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 4º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos bási-

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 66

cos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 5º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que seja tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 6º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 7º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 8º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 9º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 10 (dez) dias, procederá com a formalização do Edital,
publicará o Aviso de Licitação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, encaminha a Carta Convite
para 03 (três) empresas no mínimo, certifica o comparecimento das 03 (três) empresas convidadas através de recibo de
retirada do edital, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e de habilitação. Depois
de decorrido esta fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigência de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 10 - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 11 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 12 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação e no prazo de 05
(cinco) dias encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 13 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação e no prazo máximo de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).
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§ 14 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato com
os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para a Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e aprovação
da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 15 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 16 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 17 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 20 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribui as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização
de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 21 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 05 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder à entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar à cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 22 - A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 23 - O SECON (SETOR DE CONTABILIDADE) procederá ao pagamento e arquivará o processo.
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CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 10 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I
Art. 11 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.
Anexo I
REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 08/2014

Publicação Nº 61873

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 08/2014
Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar mediante chamada pública, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa,
observando a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.
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CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo nas Leis Federais 8.666/93 e 11.974/2009; Resolução FNDE/CD nº
38/2009; Decreto Municipal nº 539/2013, e demais legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
Da Chamada Pública

Art. 5º - Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no
âmbito do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados
na aquisição 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 comunidades
quilombolas.

§ 1º - A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que
os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da
Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que
regulamentam a matéria.

§ 2º - Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de grupos do Município.
Em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos da região,
do território rural, do Estado e do País, nesta ordem de prioridade.

§ 3º - Processo de aquisição dos alimentos, as Entidades Executoras deverão comprar diretamente dos Grupos Formais
para valores acima de R$100.000,00 (cem mil reais) por ano. Para valores de até 100.000,00 (cem mil reais) por ano, a
aquisição deverá ser feita de Grupos Formais e Informais, nesta ordem.

Art. 6º - Na realização da Chamada Pública, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos com preço unitário e total, responsabilizando-se por apresentar valores que representa
com o praticado no mercado, os orçamentos deverão ser assinados pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada.
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
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VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, conforme o § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e buscar outra empresa licitante para orçar.
X. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XI. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XII. Depois de finalizada essa fase, a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).
.
§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendido todos os Incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna à solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).
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§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que seja tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 6º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 20 (vinte) dias, procederá com a formalização do Edital,
publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e de habilitação. Depois de decorrido esta fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 9º - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 10 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação, o pregoeiro
depois de 02 (dois) dias da data da publicação procederá com a adjudicação (se não houver recurso) e encaminhará ao
CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 12 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação (quando houver recurso) e no prazo máximo
de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 13 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato com
os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para a Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e aprovação
da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 14 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
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I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 15 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 16 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 17 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.

§ 20 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 21 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 22 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
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bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I

Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 10/2014

Publicação Nº 61874

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 10/2014
Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços comuns mediante
concorrência, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.
CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal nº 539/2013, e demais legislações pertinentes ao tema.
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CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
Da Concorrência com Contrato
Art. 5º - Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
Art. 6º - Sendo licitação na modalidade Concorrência agendar-se-á a data do evento e verificar-se-á se a avaliação das
propostas será por: menor preço, melhor técnica ou técnica e preço.
§ 1º - Na concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar regime de execução por empreitada integral, ou
quando a licitação for do tipo “melhor técnica ou técnica e preço”, publicar-se-á prazo para abertura do certame com 45
(quarenta e cinco) dias de antecedência no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, jornal de grande circulação, Quadro
de Aviso da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e no site da Prefeitura, se houver recurso federal deverá ser publicado
também no Diário Oficial da União.
§ 2º - Não sendo os critérios de julgamento do parágrafo anterior, publicar-se-á prazo para abertura do certame com 30
(trinta) dias de antecedência no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, jornal de grande circulação, Quadro de Aviso
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e no site da Prefeitura, se houver recurso federal deverá ser publicado também
no Diário Oficial da União.
Art. 7º - Não ocorrendo impugnação do edital, até 05 (cinco) dias antes do evento, o processo segue sua marcha normal.
§ 1º - As impugnações, fora do prazo legal não serão apreciadas, salvo entendimento em contrário do Presidente da Comissão de licitação.
§ 2º - Havendo impugnação e sendo improcedente a apreciação de seu objeto, comunicar-se-ão aos interessados e o
processo toma a marcha normal.
§ 3º - Sendo procedente a impugnação realizar-se-ão as correções necessárias em 03 (três) dias úteis e havendo alterações na formulação da proposta, abrir-se-á novo prazo para a realização do certame, entre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e
cinco) dias conforme a lei.
I. Caso não haja alterações na formulação da proposta, realizar-se-ão as correções necessárias dá-se publicidade e mantém a data inicial.

Art. 8º - Não comparecendo interessados será considerada deserta a licitação concorrência e o processo retorna à origem.

Art. 9° - Comparecendo pelo menos uma empresa, será aberto o envelope de proposta de habilitação e verificar-se-ão os
requisitos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica - financeira e regularidade fiscal.

§ 1º - Será inabilitada a empresa que não preencher os requisitos do edital.

§ 2º - Estando todas as empresas inabilitadas, será declarada a licitação fracassada e o processo retorna à origem.

§ 3º - Preenchidos os requisitos de habilitação, passa-se à segunda fase do certame, abrindo-se o envelope de proposta
de preço e verificando se preenche os requisitos do edital.

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 75

§ 4º - Constatando-se que há uma ou mais empresas habilitadas na primeira e segunda fase, ordenar-se-á as propostas
de preço do menor para o maior e declarar-se-á a primeira colocada vencedora do certame.

Art. 10 - Na realização da Concorrência, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada;
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos conforme o § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º , inciso VIII, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) - atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) - informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
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c) - dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 6º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 55 (cinquenta e cinco) dias, procederá com a formalização do Edital, publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta
e de habilitação. Depois de decorrido está fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 9º - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).
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§ 10 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação e no prazo de 05
(cinco) dias encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 12 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação e no prazo máximo de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 13 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato com
os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para a Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e aprovação
da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 14 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 15 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 16 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 17 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 20 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 05 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
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III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 21 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhará ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 22 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I

Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 11/2014

Publicação Nº 61875

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 11/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 79

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para contratação de obras e serviços de engenharia
mediante concorrência, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a
Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal nº 539/2013 e demais
legislações pertinentes ao tema.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º - Da Comissão Permanente de licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Secretaria Municipal de Planejamento e Assunto Estratégico, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
Da Concorrência com Contrato
Art. 5º - Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
Art. 6º - Sendo licitação na modalidade Concorrência agendar-se-á a data do evento e verificar-se-á se a avaliação das
propostas será por: menor preço, melhor técnica ou técnica e preço.
§ 1º - Na concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar regime de execução por empreitada integral, ou
quando a licitação for do tipo “melhor técnica ou técnica e preço”, publicar-se-á prazo para abertura do certame com 45 (
quarenta e cinco) dias de antecedência no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, jornal de grande circulação, Quadro
de Aviso da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e no site da Prefeitura, se houver recurso federal deverá ser publicado
também no Diário Oficial da União.
§ 2º - Não sendo os critérios de julgamento do parágrafo anterior, publicar-se-á prazo para abertura do certame com 30
(trinta) dias de antecedência no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, jornal de grande circulação, Quadro de Aviso
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e no site da Prefeitura, se houver recurso federal deverá ser publicado também
no Diário Oficial da União.
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Art. 7º - Não ocorrendo impugnação do edital, até 05 (cinco) dias antes do evento, o processo segue sua marcha normal.

§ 1º - As impugnações, fora do prazo legal não serão apreciadas, salvo entendimento em contrário do Presidente da Comissão de licitação.

§ 2º - Havendo impugnação e sendo improcedente a apreciação de seu objeto, comunicar-se-ão aos interessados e o
processo toma a marcha normal.

§ 3º - Sendo procedente a impugnação realizar-se-ão as correções necessárias em 03 (três) dias úteis e havendo alterações na formulação da proposta, abrir-se-á novo prazo para a realização do certame, entre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e
cinco) dias conforme a lei.
I. Caso não haja alterações na formulação da proposta, realizar-se-ão as correções necessárias dá-se publicidade e mantém a data inicial.

Art. 8º - Não comparecendo interessados será considerada deserta a licitação concorrência e o processo retorna à origem.

Art. 9° - Comparecendo pelo menos uma empresa, será aberto o envelope de proposta de habilitação e verificar-se-ão os
requisitos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica - financeira e regularidade fiscal.

§ 1º - Será inabilitada a empresa que não preencher os requisitos do edital.

§ 2º - Estando todas as empresas inabilitadas, será declarada a licitação fracassada e o processo retorna à origem.

§ 3º - Preenchidos os requisitos de habilitação, passa-se à segunda fase do certame, abrindo-se o envelope de proposta
de preço e verificando se preenche os requisitos do edital.
§ 4º - Constatando-se que há uma ou mais empresas habilitadas na primeira e segunda fase, ordenar-se-á as propostas
de preço do menor para o maior e declarar-se-á a primeira colocada vencedora do certame.

Art. 10 - Na realização da Concorrência, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada ou planilha de preço detalhada utilizando-se índices conhecidos no mercado,
a exemplo do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil), DER (Departamento de Estradas de Rodagem), CUB (Custo Unitário Básico da
Construção Civil).
IV. Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII);
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
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VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao SMPE (Secretaria
Municipal de Planejamento e Assunto Estratégico).

§ 2º - A SMPE (Secretaria Municipal de Planejamento e Assunto Estratégico), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, verificará se o recurso será próprio ou de Convênio, anexará todos os documentos necessários (Planilha de Preços, Cronograma Físico Financeiro, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Profissional responsável, Contrato de repasse, publicação do Contrato de Repasse, plano de trabalho, Memorial descritivo, etc) e encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 3º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendido todos os Incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna à solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo;
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo;
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 4º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o Projeto Básico, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso
o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou
outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
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II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 5º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 6º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 7º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 8º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 9º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 55 (cinquenta e cinco) dias, procederá com a formalização do Edital, publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta
e de habilitação. Depois de decorrido está fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 10 - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 11 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 12 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação e no prazo de 05
(cinco) dias encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 13 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação e no prazo máximo de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 14 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato com
os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para análise, parecer jurídico e aprovação da minuta de acordo com o
Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 83

§ 15 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 16 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 17 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 20 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 21 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 05 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder à entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 22 – A Secretaria Requisitante juntamente com o Setor de Projetos providenciará as medições e encaminhará ao SECON
(Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 23 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.
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CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I

Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 12/2014

Publicação Nº 61876

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 12/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre os procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante inexigibilidade e dispensa de licitação (art. 25 e art. 24, incisos III em diante), com Contrato, estabelecendo rotinas no âmbito
do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa SCL Nº – SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias, seja da Administração Direta e/ou Indireta no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa - ES.
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CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal nº 539/2013, e demais legislações pertinentes sobre o tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Inexigibilidade (art. 25) e da Dispensa (art. 24, inciso III em diante)
de Licitação com Contrato.

Art. 5º - Em caso de inexigibilidade (art. 25) e de dispensa (art. 24, inciso III em diante) de licitação, será observado
o disposto nos arts. 24 e 25 da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo de responsabilidade da área requisitante fazer juntar a
documentação à coleta de preços, elaborar as justificativas, solicitar pareceres e encaminhar projetos (se for o caso),
realizados com prazo superior a 30 dias e no caso de resultar em obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Nesta
hipótese toma-se o procedimento de:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:

1- No caso do artigo 24, inciso III em diante:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada ou planilha de preço detalhada utilizando-se índices conhecidos no mercado,
a exemplo do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil), DER (Departamento de Estrada de Rodagem), CUB (Custo Unitário Básico da
Construção Civil);
IV. Termo de Referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa ou Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII), contendo justificativa de maneira fundamentada, com as razões técnicas e administrativas por que entende dispensável a licitação para a despesa objeto de
requisição, apontando o motivo que torna sem necessidade a realização da licitação, conforme preceitua o art. 24 da Lei
8.666/93;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
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a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica), endereço da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Solicitar das empresas as seguintes documentações:
a) Identificação do responsável pela assinatura do contrato, proprietário da empresa, diretor, gerente ou qualquer outra
pessoa com procuração especial;
b) Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física) do responsável;
c) Comprovante de residência;
d) Contrato ou estatuto social da empresa;
e) Certidão negativa de débitos municipais da sede da empresa e do Município de Santa Teresa;
f) Certidão negativa de débitos estaduais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
g) Certidão negativa de débitos federais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
h) Certidão Negativa junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);
i) Certidão Negativa junto à Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);
j) Prova de inexistência de débitos trabalhistas.
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade em alguma das hipóteses do § 1º, inciso VIII, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

2- No caso do artigo 25:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Orçamento com preço unitário e total, responsabilizando-se por apresentar valores que representa com o praticado no
mercado, o orçamentos deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada;
IV. Termo de referência contendo justificativa de maneira fundamentada, com as razões técnicas e administrativas por que
entende dispensável a licitação para a despesa objeto de requisição, apontando o motivo que torna sem necessidade a
realização da licitação, conforme preceitua o art. 25 da Lei 8.666/93;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93;
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
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d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Solicitar das empresas as seguintes documentações:
a) Identificação do responsável pela assinatura do contrato, proprietário da empresa, diretor, gerente ou qualquer outra
pessoa com procuração especial;
b) Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física) do responsável;
c) Comprovante de residência;
d) Contrato ou estatuto social da empresa;
e) Certidão negativa de débitos municipais da sede da empresa e do Município de Santa Teresa;
f) Certidão negativa de débitos estaduais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
g) Certidão negativa de débitos federais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
h) Certidão Negativa junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social);
i) Certidão Negativa junto à Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);
j) Prova de inexistência de débitos trabalhistas;
k) Contrato com empresa privada ou pública ou outro documento que justifique o preço;
l) Atestado de exclusividade, conforme exigido no art. 25, inciso I;
m) Comprovação da notória especialização, conforme art. 25, inciso II;
n) Documento que comprove que é empresário exclusivo (para todas as datas), conforme art. 25, inciso III;
o) Documento(s) que comprove(m) que o profissional de qualquer setor artístico seja consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública.
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar;
X. Caso a empresa apresente irregularidade em alguma das hipóteses do § 1º, 1 e 2, inciso III, desta instrução, deve-se
descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar;
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento;
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada;
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendido todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo;
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo;
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida;
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento;
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VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso;
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação;
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção;
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade);

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências;
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 5º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do termo de inexigibilidade ou de dispensa de licitação e encaminhará para a PJUR (Procuradoria Jurídica) para análise;

§ 6º - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, analisará os documentos contido no processo
e a minuta do termo de inexigibilidade ou de dispensa e emitirá o parecer jurídico;

§ 7º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 01 (um) dia, retificará o termo de inexigibilidade ou de
dispensa, se necessário, e encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete) para ratificação;

§ 8º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 02 (dois) dias, procederá com a ratificação e encaminhará para
o SLC (Setor de Licitação e Cadastro);

§ 9º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 02 (dois) dias, publicará a ratificação do termo de inexigibilidade ou de dispensa e encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios);

§ 10 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) elaborará minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e encaminhará para a Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e aprovação da minuta de acordo com o Art. 38,
Parágrafo Único da Lei nº 8.666/1993;

§ 11 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.
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§ 12 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 13 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 14 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 15 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 16 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribui as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização
de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 17 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Após terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 18 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 19 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 6º - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I.
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Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 13/2014

Publicação Nº 61877

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 13/2014
Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços mediante inexigibilidade e dispensa de licitação (art. 25 e art. 24, incisos III em diante), sem Contrato, estabelecendo rotinas no âmbito
do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias da Administração Direta e/ou Indireta no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Santa Teresa – ES.
CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo nas Lei Federal nº 8.666/1993; Decreto Municipal nº 539/2013, e demais legislações pertinentes ao tema.
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CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Inexigibilidade (art. 25) e da Dispensa (art. 24, inciso III em diante)
de Licitação sem Contrato

Art. 5º - Em caso de inexigibilidade (art. 25) e de dispensa (art. 24, inciso III em diante) de licitação, será observado o
disposto nos artigos. 24 e 25 da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo de responsabilidade da área requisitante fazer juntar a
documentação à coleta de preços, elaborar as justificativas, solicitar pareceres e encaminhar projetos (se for o caso), realizados com prazo inferior a 30 dias e no caso de não resultar em obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Nesta
hipótese toma-se o procedimento de:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:

1- No caso do art. 24, inciso III em diante:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada ou planilha de preço detalhada utilizando-se índices conhecidos no mercado,
a exemplo do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas
de Custos e Índices da Cosntrução Civil), DER (Departamento de Estrada de Rodagem), CUB (Custos Unitários Básicos da
Construção Civil);
IV. Termo de Referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa ou Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII), contendo justificativa de maneira fundamentada, com as razões técnicas e administrativas por que entende dispensável a licitação para a despesa objeto de
requisição, apontando o motivo que torna sem necessidade a realização da licitação, conforme preceitua o art. 24 da Lei
8.666/93;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observado o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
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VIII. Solicitar das empresas as seguintes documentações:
a) Identificação do responsável pela assinatura do contrato, proprietário da empresa, diretor, gerente ou qualquer outra
pessoa com procuração especial;
b) Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do responsável;
c) Comprovante de residência;
d) Contrato ou estatuto social da empresa;
e) Certidão negativa de débitos municipais da sede da empresa e do Município de Santa Teresa;
f) Certidão negativa de débitos estaduais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
g) Certidão negativa de débitos federais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
h) Certidão Negativa junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);
i) Certidão Negativa junto à Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);
j) Prova de inexistência de débitos trabalhistas.
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade em alguma das hipóteses do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

2- No caso do art. 25:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Orçamento com preço unitário e total, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no
mercado, o orçamento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela pesquisa realizada.
IV. Termo de referência contendo justificativa de maneira fundamentada, com as razões técnicas e administrativas por que
entende dispensável a licitação para a despesa objeto de requisição, apontando o motivo que torna sem necessidade a
realização da licitação, conforme preceitua o art. 24 da Lei 8.666/93;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Solicitar das empresas as seguintes documentações:
a) Identificação do responsável pela assinatura do contrato, proprietário da empresa, diretor, gerente ou qualquer outra
pessoa com procuração especial;
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b) Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do responsável;
c) Comprovante de residência;
d) Contrato ou estatuto social da empresa;
e) Certidão negativa de débitos municipais da sede da empresa e do Município de Santa Teresa;
f) Certidão negativa de débitos estaduais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
g) Certidão negativa de débitos federais, ou Certidão Positiva, com efeito, de negativa;
h) Certidão Negativa junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social);
i) Certidão Negativa junto à Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);
j) Prova de inexistência de débitos trabalhistas;
k) Contrato com empresa privada ou pública ou outro documento que justifique o preço;
l) Atestado de exclusividade, conforme exigido no art. 25, inciso I;
m) Comprovação da notória especialização, conforme art. 25, inciso II;
n) Documento que comprove que é empresário exclusivo (para todas as datas), conforme art. 25, inciso III;
o) Documento(s) que comprove(m) que o profissional de qualquer setor artístico seja consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública.
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos conforme o § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade em alguma das hipóteses do § 1º, nº 1 e 2, inciso VIII, desta instrução, devese descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).
.
§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendido todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
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II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 5º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do termo de inexigibilidade ou de dispensa de licitação e encaminhará para a PJUR (Procuradoria Jurídica) para análise.

§ 6º - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, analisará os documentos contido no processo
e a minuta do termo de inexigibilidade ou de dispensa e emitirá o parecer jurídico.

§ 7º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 01 (um) dia, retificará o termo de inexigibilidade ou de
dispensa, se necessário, e encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete) para ratificação.

§ 8º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 02 (dois) dias, procederá com a ratificação e encaminhará para
o SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 9º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 02 (dois) dias, publicará a ratificação do termo de inexigibilidade ou de dispensa e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade).

§ 10 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 12 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.
www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 95

§ 13 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 6º - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá ser lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I

Art. 7º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.

Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 14/2014

Publicação Nº 61878

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL 14/2014

Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços comuns mediante
pregão, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.
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CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo nas Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto Municipal nº
539/2013 e demais legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da licitação através da modalidade Pregão Presencial ou Eletrônico com Contrato

Art. 5º - Para aquisição de bens e serviços comuns será adotada preferencialmente a licitação na modalidade de pregão,
sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, com recursos de tecnologia da informação, denominado eS-Compras. Para Administração Pública Municipal, consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

§ 1º - O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pelas
autoridades competentes, quando será utilizado o Pregão Presencial regulamentado pela Lei 10.520/2002.

§ 2º - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.

Art. 6º - O Pregoeiro e equipe de Pregão agenda a data do evento e convoca os interessados por meio de publicação de
aviso de abertura de licitação modalidade Pregão, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo, Jornal de Grande Circulação Municipal ou Estadual, Diário Oficial da União, site do
Município de Santa Teresa e por outros meios eletrônicos, respeitando-se o prazo legal de 08 (oito) dias úteis antes da
abertura do certame.

§ 1º - Todo Pregão, com valor estimado, inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será publicado aviso de abertura, com
08 (oito) dias úteis de antecedência no Quadro de Avisos do Município de Santa Teresa, Diário do Estado do Espírito Santo
e no site da Prefeitura, se for verba federal deverá ser publicado também no Diário Oficial da União.
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§ 2º - Todo Pregão, com valor estimado, superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será publicado aviso de abertura,
com 08 (oito) dias úteis de antecedência no Quadro de Avisos do Município de Santa Teresa, Diário do Estado do Espírito
Santo, Jornal de Grande Circulação e no site da Prefeitura, se for verba federal deverá ser publicado também no Diário
Oficial da União.

Art. 7º - Após a publicação aguarda-se o prazo legal para abertura do certame, salvo se houver impugnação do edital até
02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame. As impugnações protocolizadas deverão ser instruídas com documentos
que comprovem a legalidade e legitimidade do pedido e identifique o interessado, exceto do pregão eletrônico.

§ 1º - Não ocorrendo impugnação protocolizada até 02 (dois) dias antes da abertura do certame, o processo licitatório
segue sua marcha normal.

§ 2º - As impugnações protocolizadas fora do prazo previsto no § 1º, serão consideradas intempestivas e não serão apreciadas, salvo entendimento em contrário do Pregoeiro.

§ 3º - Havendo impugnação protocolizada tempestivamente o pregoeiro conferirá o pedido, a causa de pedir e os documentos que comprovam a legalidade e legitimidade do recorrente. Havendo qualquer irregularidade, a impugnação será
declarada improcedente na apreciação de seu objeto, neste caso a decisão do Pregoeiro deverá ser ratificada pelo Prefeito
Municipal e depois comunicada aos interessados.

§ 4º - Sendo julgado procedente o pedido feito na impugnação, o Pregoeiro julgará o pedido em 24 (vinte e quatro) horas,
realizar-se-ão as correções necessárias no edital em forma de Adendo, e havendo alterações na formulação da proposta,
conceder-se-á novo prazo de 08 (oito) dias úteis para a realização da abertura do certame. Caso não haja alterações na
formulação da proposta, realizar-se-ão as correções necessárias em 24 (vinte e quatro) horas e mantém-se integralmente
o texto do edital e data da sua abertura, comunicando o feito a todos os interessados.

Art. 8º - Realizar-se-á a licitação Pregão no local, dia e hora indicados na publicação.

§ 1º - Não comparecendo interessados, o Pregoeiro considerará a licitação Pregão “deserta” e comunica ao Presidente da
CPL (Comissão Permanente de Licitação) que envia o processo a Autoridade competente da Unidade Solicitante - Ordenador de Despesas - para conhecimento e decisão.

§ 2º - Comparecendo pelo menos 01 (um) interessado, realizar-se-á a licitação, fazendo-se o credenciamento, após abrirse-á envelope da proposta de preço e estando em conformidade com o preço de referência, verificar-se-á a habilitação do
participante, e se atender aos requisitos do edital, será declarado vencedor do certame, e o Pregoeiro adjudicará o objeto
ao vencedor, encaminhando o processo para homologação da autoridade competente.

§ 3º - Comparecendo mais de uma empresa interessada, abrir-se-ão todos os envelopes das propostas de preço e verificar-se-á se atendem aos requisitos do edital, caso alguma proposta de preços não atenda às exigências do edital, esta
será desclassificada pelo Pregoeiro.

§ 4º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar
aos licitantes o prazo comum a todos os participantes da sessão pública, de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas.

Art. 9º - A empresa que ofertar o menor preço, e estando em conformidade com o preço de referência, será consagrada
vencedora da primeira fase, em seguida será aberto apenas o seu envelope de habilitação.
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§ 1º - No caso do parágrafo anterior, estando a empresa vencedora inconforme com a habilitação jurídica, esta será declarada inabilitada e presente outra empresa habilitada, será aberto o envelope da empresa seguinte na classificação de
menor preço, sendo aberta nova negociação de preços com a empresa habilitada.

§ 2º - Passando a empresa pela primeira e segunda fase, antes de declarar vencedora do certame abrirá o direito de
manifestação de interposição de recurso, e caso não haja nenhuma manifestação, o Pregoeiro publicará o resultado da
licitação e decorrido o prazo de 2 (dois) dias declarará a Adjudicação do Objeto do certame a empresa melhor classificada
como vencedora e os autos serão encaminhados à Autoridade competente da Unidade Solicitante/Ordenador de Despesas,
para homologação.

Art. 10 - Na realização do Pregão sendo Presencial ou Eletrônico, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada;
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).

§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.

www.diariomunicipal.es.gov.br

04/10/2016 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 608

Página 99

II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendidos os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que seja tomadas as
medidas necessárias.

§ 6º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias, procederá com a formalização
do Edital, publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e
de habilitação. Depois de decorrido está fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
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I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.

§ 9º - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 10 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente
ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação, o pregoeiro
depois de 02 (dois) dias da data da publicação procederá com a adjudicação (se não houver recurso) e encaminhará ao
CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 12 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação (quando houver recurso) e no prazo máximo
de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 13 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato com
os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para a Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e aprovação
da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 14 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 15 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 16 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 17 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente a locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.
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§ 20 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar à cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 21 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 22 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I.

Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.
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Publicação Nº 61879

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 15/2014
Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para aquisição de bens e serviços comuns mediante
pregão, sem contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º - O fundamento jurídico encontra-se respaldo nas Leis Federais 8.666/93 e 10.520/2002, Decreto Municipal nº
539/2013 e demais legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da licitação através da modalidade Pregão Presencial ou Eletrônico com Contrato

Art. 5º - Para aquisição de bens e serviços comuns será adotada preferencialmente a licitação na modalidade de pregão,
sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, com recursos de tecnologia da informação, denominado eS-Compras. Para Administração Pública Municipal, consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

§ 1º – O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada
pelas autoridades competentes, quando será utilizado o Pregão Presencial regulamentado pela Lei 10.520/2002.
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§ 2º – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.
Art. 6º - O Pregoeiro e equipe de Pregão agenda a data do evento e convoca os interessados por meio de publicação de
aviso de abertura de licitação modalidade Pregão, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo, Jornal de Grande Circulação Municipal ou Estadual, Diário Oficial da União, site do
Município de Santa Teresa e por outros meios eletrônicos, respeitando-se o prazo legal de 08 (oito) dias úteis antes da
abertura do certame.
§ 1º - Todo Pregão, com valor estimado, inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será publicado aviso de abertura, com
08 (oito) dias úteis de antecedência no Quadro de Avisos do Município de Santa Teresa, Diário do Estado do Espírito Santo
e no site da Prefeitura, se for verba federal deverá ser publicado também no Diário Oficial da União.
§ 2º - Todo Pregão, com valor estimado, superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será publicado aviso de abertura,
com 08 (oito) dias úteis de antecedência no Quadro de Avisos do Município de Santa Teresa, Diário do Estado do Espírito
Santo, Jornal de Grande Circulação e no site da Prefeitura, se for verba federal deverá ser publicado também no Diário
Oficial da União.
Art. 7º - Após a publicação aguarda-se o prazo legal para abertura do certame, salvo se houver impugnação do edital até
02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame. As impugnações protocolizadas deverão ser instruídas com documentos
que comprovem a legalidade e legitimidade do pedido e identifique o interessado, exceto do pregão eletrônico.
§ 1º - Não ocorrendo impugnação protocolizada até 02 (dois) dias antes da abertura do certame, o processo licitatório
segue sua marcha normal.
§ 2º - As impugnações protocolizadas fora do prazo previsto no § 1º, serão consideradas intempestivas e não serão apreciadas, salvo entendimento em contrário do Pregoeiro.
§ 3º - Havendo impugnação protocolizada tempestivamente o pregoeiro conferirá o pedido, a causa de pedir e os documentos que comprovam a legalidade e legitimidade do recorrente. Havendo qualquer irregularidade, a impugnação será
declarada improcedente na apreciação de seu objeto, neste caso a decisão do Pregoeiro deverá ser ratificada pelo Prefeito
Municipal e depois comunicada aos interessados.
§ 4º - Sendo julgado procedente o pedido feito na impugnação, o Pregoeiro julgará o pedido em 24 (vinte e quatro) horas,
realizar-se-ão as correções necessárias no edital em forma de Adendo, e havendo alterações na formulação da proposta,
conceder-se-á novo prazo de 08 (oito) dias úteis para a realização da abertura do certame. Caso não haja alterações na
formulação da proposta, realizar-se-ão as correções necessárias em 24 (vinte e quatro) horas e mantém-se integralmente
o texto do edital e data da sua abertura, comunicando o feito a todos os interessados.
Art. 8º - Realizar-se-á a licitação Pregão no local, dia e hora indicados na publicação.
§ 1º - Não comparecendo interessados, o Pregoeiro considerará a licitação Pregão “deserta” e comunica ao Presidente da
CPL (Comissão Permanente de Licitação) que envia o processo a Autoridade competente da Unidade Solicitante - Ordenador de Despesas - para conhecimento e decisão.
§ 2º - Comparecendo pelo menos 01 (um) interessado, realizar-se-á a licitação, fazendo-se o credenciamento, após abrirse-á envelope da proposta de preço e estando em conformidade com o preço de referência, verificar-se-á a habilitação do
participante, e se atender aos requisitos do edital, será declarado vencedor do certame, e o Pregoeiro adjudicará o objeto
ao vencedor, encaminhando o processo para homologação da autoridade competente.
§ 3º - Comparecendo mais de uma empresa interessada, abrir-se-ão todos os envelopes das propostas de preço e verificar-se-á se atendem aos requisitos do edital, caso alguma proposta de preços não atenda às exigências do edital, esta
será desclassificada pelo Pregoeiro.
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§ 4º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar
aos licitantes o prazo comum a todos os participantes da sessão pública, de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas.
Art. 9º - A empresa que ofertar o menor preço, e estando em conformidade com o preço de referência, será consagrada
vencedora da primeira fase, em seguida será aberto apenas o seu envelope de habilitação.
§ 1º - No caso do parágrafo anterior, estando à empresa vencedora não conforme com a habilitação jurídica, esta será
declarada inabilitada e presente outra empresa habilitada, será aberto o envelope da empresa seguinte na classificação de
menor preço, sendo aberta nova negociação de preços com a empresa habilitada.
§ 2º - Passando a empresa pela primeira e segunda fase, antes de declarar vencedora do certame abrirá o direito de manifestação de interposição de recurso, e caso não haja nenhuma manifestação, o Pregoeiro publicará o resultado da licitação
e decorrido o prazo de 02 (dois) dias declarará a Adjudicação do Objeto do certame a empresa melhor classificada como
vencedora e os autos serão encaminhados à Autoridade competente da Unidade Solicitante/Ordenador de Despesas, para
homologação.
Art. 10 - Na realização do Pregão sendo Presencial ou Eletrônico, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:
§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada;
IV. Termo de referência, conforme modelo disponibilizado no site do Município de Santa Teresa;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descarta o orçamento e procura outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha ao CGAB (Chefia de
Gabinete).
§ 2º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendido todos os incisos do § 1º.
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I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 3º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 4º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 5º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que sejam tomadas
as medidas necessárias.

§ 6º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 7º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 8º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias, procederá com a formalização
do Edital, publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e
de habilitação. Depois de decorrido está fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.
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§ 9º - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 10 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente
ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 11 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação, o pregoeiro
depois de 02 (dois) dias da data da publicação procederá com a adjudicação (se não houver recurso) e encaminhará ao
CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 12 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação (quando houver recurso) e no prazo máximo
de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade).

§ 13 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 14 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 5 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar à cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 15º – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 16º – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. Anexo I.

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.
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Anexo I

REGISTRO E CONTROLE DAS REVISÕES

Capítulo

Revisão

--

00

Data

Descrição Sumária

Motivo

Emissão inicial-Aprovação

Emissão inicial

IN 17/2014

Publicação Nº 61882

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 17/2014
Versão: 02
Aprovação em: 03/10/2016
Ato de aprovação: Decreto nº 290/2016
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º - A presente instrução normativa dispõe sobre o procedimento para contratação de obras e serviços de engenharia
mediante tomada de preço, com contrato, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Santa Teresa, observando
a Instrução Normativa SCL Nº 01/2014 – Versão 02.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º - Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta.
CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art. 3º - O fundamento jurídico encontra respaldo na Lei Federal nº 8.666/1993; Decretos Municipais nº 539/2013, e
demais legislações pertinentes ao tema.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 4º - Da Comissão Permanente de Licitação, Secretaria Requisitante, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Setor
de Contratos, Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Setor de Tributação e Setor de Contabilidade.
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CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Da Tomada de Preço com Contrato

Art. 5º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atendam a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Art. 6º - A Comissão de Licitação agenda a data do feito licitatório e publica com 15 (quinze) dias de antecedência quando
critério de menor preço e com 30 (trinta) dias para critério técnica e preço, no Diário Oficial do Espírito Santo, Jornal de
Grande circulação, site do Município e Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, no caso de haver recurso
federal deverá ser publicado também no Diário Oficial da União, obedecendo ao limite de valor de até R$ 1.500.000,00
(Um Milhão e Quinhentos mil reais) para Compras e Serviços Comuns.

Art. 7º - Não ocorrendo impugnação/questionamento, até 05 (cinco) dias antes do evento, o processo segue sua marcha
normal.

§ 1º - As impugnações fora do prazo legal não serão apreciadas, salvo entendimento em contrário do Presidente da Comissão de Licitação.

§ 2º - Havendo impugnação e sendo improcedente a apreciação de seu objeto, comunicar-se-ão aos interessados e o
processo toma a marcha normal.

§ 3º - Sendo procedente a impugnação realizar-se-ão as correções necessárias em 03 (três) dias úteis e havendo alterações na formulação da proposta, abrir-se-á novo prazo legal para a realização do certame, entre 15 (quinze) ou 30 (trinta)
dias conforme o critério. Caso não haja alterações na formulação da proposta, realizar-se-ão as correções necessárias,
dá-se publicidade e mantém o prazo inicial.

Art. 8º - Não comparecendo interessados será considerada deserta a licitação e o processo retornará ao seu nascedouro.

Art. 9º - Comparecendo pelo menos uma empresa, será aberto o envelope de habilitação e verificar-se-ão os requisitos
de habilitação jurídica.

§ 1º - Será declarada inabilitada a empresa que não preencher os requisitos do edital e abre-se prazo recursal na forma
da lei.

§ 2º - Estando todas as empresas inabilitadas, será declarada a licitação fracassada pela CPL (Comissão Permanente de
Licitação) e será encaminhado o resultado à Autoridade Competente para conhecimento e providências.

§ 3º - Preenchidos os requisitos de habilitação, passa-se à segunda fase do certame, abrindo-se o envelope de proposta
de preço e verifica se preenche os requisitos do edital.

§ 4º - Constatando-se que há uma ou mais empresas habilitadas na primeira e segunda fase, ordenar-se-á as propostas
de preço do menor para o maior e declarar-se-á a primeira colocada vencedora do certame.
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Art. 10 - Na realização da Tomada de Preço, deverão ser tomados os seguintes procedimentos:

§ 1º - O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na Secretaria Requisitante que deverá confeccionar a requisição, por meio de memorando e contemplar os requisitos de:
I. Área requisitante;
II. Solicitação/pedido de compra formalizado no Sistema de Compras;
III. Mínimo de três orçamentos, responsabilizando-se por apresentar valores que representam o praticado no mercado,
não sendo permitidas empresas do mesmo grupo ou com sócios em comum. Os orçamentos deverão ser assinados pelo
Servidor responsável pela pesquisa realizada ou planilha de preço detalhada utilizando-se índices conhecidos no mercado,
a exemplo do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil), DER (Departamento de Estrada de Rodagem), CUB (Custo Único Básico da Construção Civil).
IV. Projeto Básico (elaborado pelo Setor de Projetos) conforme IN SCL nº 01/2014, art. 3º, inciso VIII;
V. Assinatura e identificação do responsável pela área requisitante;
VI. Certidão da Contabilidade da contemplação no Plano Plurianual quando se tratar de obra em execução por mais de um
exercício, observados o disposto no art. 6º, Incisos IX e X, § 2º da Lei 8.666/93.
VII. Conferir os dados dos orçamentos encaminhados, observando os seguintes critérios:
a) Descrições do produto;
b) Assinatura do responsável;
c) Prazo de validade;
d) Condições de pagamento;
e) Carimbo da empresa com a descrição da sua constituição – CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço
da sede da empresa, razão social, nome fantasia e telefone.
VIII. Anexar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
IX. Estando os dados dos orçamentos incorretos, § 1º, inciso VII, deve-se solicitar a empresa licitante as devidas correções, quando sanáveis, ou descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
X. Caso a empresa apresente irregularidade na hipótese do § 1º, inciso III, desta instrução, deve-se descartar o orçamento e procurar outra empresa licitante para orçar.
XI. Correto os dados do orçamento e estando a empresa habilitada a negociar com a Administração Pública, convalida-se
o orçamento.
XII. Informar a Dotação Orçamentária a ser utilizada.
XIII. Depois de finalizada essa fase a Secretaria Requisitante, protocola a solicitação e encaminha à SMPE (Secretaria
Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos).

§ 2º - A SMPE (Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos), dentro do prazo máximo de 03 (três)
dias, verificará se o recurso será próprio ou de Convênio, anexará todos os documentos necessários (Planilha de Preços,
Cronograma Físico Financeiro, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Profissional responsável, Contrato de repasse, publicação do Contrato de Repasse, plano de trabalho, Memorial descritivo, etc) e encaminhará ao CGAB (Chefia
de Gabinete).

§ 3º - O CGAB (Chefia de Gabinete), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, analisa a solicitação de aquisição e só
dará prosseguimento ao processo quando atendidos todos os incisos do § 1º.
I. Não sendo conveniente e nem oportuna a solicitação, o CGAB (Chefia de Gabinete) devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.
II. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve-se a requisição ao setor interessado
e informa o motivo.
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III. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:
a) Atender parcialmente o pedido do setor interessado;
b) Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;
c) Dar prosseguimento no procedimento.
IV. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.
V. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.
VI. Em qualquer um dos casos referido nos incisos III, IV e V, o CGAB (Chefia de Gabinete) anexará Portaria designando
o fiscal do contrato, ou a Comissão de Fiscal de Contrato quando for o caso.
VII. Depois de concluída essa fase, o CGAB (Chefia de Gabinete) encaminha o Processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 4º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, tomará o procedimento de:
I. Analisar o pedido do Termo de Referência, percebendo irregularidades, indicará e devolverá o processo à Secretaria Requisitante. Caso o pedido recaia sobre alguma particularidade que exige documentos, planilhas, relatórios, projetos básicos, executivos ou outros documentos indispensáveis, o SLC (Setor de Licitação e Cadastro) solicitará a complementação.
II. Formalizar o quadro comparativo de preço, onde terá a informação da(s) empresa(s) vencedora(s) e os valores obtidos,
este documento deverá ser assinado pelo Servidor responsável pela sua confecção.
III. Informar o valor para reserva orçamentária;
IV. Atendido os procedimentos desta fase, o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 5º - O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, confirmará a existência de dotação orçamentária informando a ficha e a reserva orçamentária.
I. Se não houver dotação orçamentária o SECON (Setor de Contabilidade) devolverá o processo à Secretaria Requisitante
para que sejam tomadas as devidas providências.
II. Confirmando a existência de dotação orçamentária será concluída essa fase e o SECON (Setor de Contabilidade) encaminhará o processo ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 6º - O CGAB (Chefia de Gabinete), no prazo máximo de 03 (três) dias, autorizará o valor e a abertura do processo licitatório e devolverá o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se o valor informado não for autorizado o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para que seja tomadas as
medidas necessárias.

§ 7º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a minuta do edital e encaminhará à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 8º - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise, correções e aprovará a minuta do edital no prazo máximo de 03 (três)
dias e devolverá ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela Procuradoria Jurídica o processo será devolvido ao SLC (Setor de Licitação
e Cadastro) para acertos que se fizerem necessários.

§ 9º - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, procederá com a formalização do
Edital, publicará o Aviso de Licitação, observando o prazo previsto em Lei e abrirá a sessão da abertura de proposta e de
habilitação. Depois de decorrido esta fase o processo será encaminhado ao SET (Setor de Tributação).
I. Se a Licitação for deserta ou fracassar, o processo será devolvido a Secretaria Requisitante para rever a média de preços
e a exigências de documentos que restrinjam a participação dos licitantes.
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§ 10 - O SET (Setor de Tributação), no prazo máximo de 02 (dois) dias, verificará se a(s) empresa(s) vencedora(s) tem
débitos com o Município de Santa Teresa, no caso da empresa estar em débito com o Município, este deverá ser negociado
e assim poderá dar prosseguimento ao processo, que deverá ser encaminhado à PJUR (Procuradoria Jurídica).

§ 11 - A PJUR (Procuradoria Jurídica), no prazo máximo de 03 (três) dias, fará a análise de toda a documentação referente
ao procedimento licitatório, emitirá o seu parecer e encaminhará o processo ao SLC (Setor de Licitação e Cadastro).

§ 12 - O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo de 01 (um) dia, publicará o resultado da licitação e no prazo de 05
(cinco) dias encaminhará ao CGAB (Chefia de Gabinete).

§ 13 - O CGAB (Chefia de Gabinete) realizará a homologação e adjudicação e no prazo máximo de 02 (dois) dias encaminhará o processo para o SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 14 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios), no prazo máximo de 03 (três) dias, preencherá a minuta do contrato
com os dados dos licitantes vencedores e encaminhará para à Procuradoria Jurídica para análise, parecer jurídico e
aprovação da minuta de acordo com o Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93.

§ 15 - A PJUR (Procuradoria Jurídica) fará a análise e aprovará a minuta do contrato no prazo máximo de 03 (três) dias e
devolverá ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).
I. Se a minuta elaborada não for aprovada pela procuradoria jurídica o processo será devolvido ao SCC (Setor de Contratos
e Convênios) para acertos que se fizerem necessários.

§ 16 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) realizará o cadastramento no sistema informatizado de Compras no prazo
máximo de 02 (dois) dias e encaminhará o processo para o SECON (Setor de Contabilidade) para empenho do contrato.

§ 17 – O SECON (Setor de Contabilidade), no prazo máximo de 03 (três) dias, procederá ao empenho e encaminhará o
processo ao SCC (Setor de Contratos e Convênios).

§ 18 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) formalizará o contrato com a emissão em 04 (quatro) vias e encaminhará
para os contratados. Os contratados terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato e devolução
ao SCC (Setor de Contratos e Convênios), contados a partir da comunicação pelo setor (e-mail, telefone, etc.).

§ 19 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) encaminhará ao Gabinete do Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde
para que as 04 (quatro) vias do contrato sejam assinadas pelo Contratante, devendo ser devolvido ao SCC (Setor de Contratos e Convênios) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

§ 20 - O SCC (Setor de Contratos e Convênios) publicará o resumo do extrato do contrato no Diário Oficial da União ou
Diário do Estado do Espírito Santo e distribuirá as vias do Contratado, da Secretaria solicitante e arquivará uma via em
arquivo próprio do setor e encaminhará o processo para o SLC (Setor de Licitação e Cadastro), para formalizar a autorização de Fornecimento ou de Execução.
I. Se o contrato for referente à locação de imóvel, o processo será encaminhado diretamente a SECON (Setor de Contabilidade) para providências.

§ 21 – O SLC (Setor de Licitação e Cadastro), no prazo máximo de 03 (três) dias, formalizará a Autorização de Fornecimento ou de Execução, em um número de 05 (cinco) cópias, e tomará as seguintes providências:
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I. Encaminhar as AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a assinatura da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, que deverá devolver assinadas no prazo máximo de 03 (três) dias;
II. Disponibilizar uma cópia para a Secretaria Requisitante, que deverá assinar confirmando o recebimento e se responsabilizará de proceder a entrega da AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução) para a empresa vencedora;
III. Disponibilizar uma cópia ao Setor de Almoxarifado, que deverá assinar confirmando o recebimento;
IV. Anexar uma cópia na pasta de controle de AF/E (Autorização de Fornecimento / Execução);
V. Anexar uma cópia no processo de empenho;
VI. Anexar a cópia assinada pela Secretaria Requisitante e pelo Setor de Almoxarifado no processo inicial;
VII. Depois de terminada essa fase o processo será encaminhado ao SECON (Setor de Contabilidade).

§ 22 – A Secretaria Requisitante juntará ao processo as Certidões de Regularidade Fiscais e a FILP (Formulário de Integração entre Liquidação e Pagamento) e encaminhara ao SECON (Setor de Contabilidade) para pagamento.

§ 23 – O SECON (Setor de Contabilidade) procederá ao pagamento e arquivará o processo.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 11 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Norma das normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2013),
bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões deverá se lançado no formulário constante
deste documento. (Anexo I).

Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 03 de outubro de 2016.
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ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 17/10/2016.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.
Contato para informações adicionais:

SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA.
Site: www.santateresa.es.gov.br

Art. 1º Suspender os 29 (vinte e nove) dias das férias do
Senhor JEAN PIERRE BUSS, contados de 04.10.2016 a
01.11.2016, servidor público desta municipalidade, ocupante do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Vigilância Ambiental, por motivo superior de interesse público.

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 03 de outubro de 2016

Iliani Totola knupp
Pregoeira Oficial – PMST

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora suspensas,
referentes ao período aquisitivo 02.09.2015 a 01.09.2016,
serão indenizados na rescisão de contrato datada de 04 de
outubro de 2016.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a partir desta data,
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, em 03
de outubro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR
Secretário Municipal de Saúde

PRORROGAÇÃO PP 109/2016

Publicação Nº 61898

PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS
PREGÃO PRESENCIAL N°109/2016
OBJETO: aquisição de materais de informática, destinados ao serviço de acolhimento institucional na modalidade
casa de passagem
manoel valentim e materiais de expediente, elétrico, higiêne e limpeza, para atender as necessidades das escolas
de ensino fundamental e de educação infantil, referente
ao programa PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 10942/2016

Publicação Nº 61902

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Termo de Inexigibilidade de Licitação

Reconheço a inexigibilidade de licitação para aquisição de peças para
reparos no micro ônibus, placa MTY 9381, da marca Iveco, contratandose para tanto, a empresa Autoviva Caminhões e Ônibus Ltda, no valor
global de R$ 1.146,84 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS,
OITENTA E QUATRO CENTAVOS), com amparo legal no Artigo 25,
Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Com base no que consta nos autos do processo nº 10.942/2016, ratifico
a presente inexigibilidade de licitação.

Santa Teresa – ES, 03 de outubro de 2016.

Claumir Antônio Zamprogno
Prefeito Municipal

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72
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São Gabriel da Palha
Prefeitura
DECRETO Nº 538/2016- NOMEIA SERVIDOR

Publicação Nº 61940

DECRETO Nº 538 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

NOMEIA SERVIDOR
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
VALDECIR PINTO CEZAR, Prefeito Municipal em Exercício de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, em 28 de Setembro de 2016.
VALDECIR PINTO CEZAR

D E C R E T A:

Prefeito Municipal em Exercício

Art. 1º - NOMEAR o Senhor FERNANDO GONÇALVES DE
SOUZA, para exercer interinamente, com remuneração, o
Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no
período de 03 a 12 de outubro de 2016.

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo.

DORY CLAUDIO ROSA
Secretário Municipal de Administração Interino

São José do Calçado
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO 034/2016

Publicação Nº 61884

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO ME/EPP
O Município de São José do Calçado - ES, através de seu Pregoeiro, torna público à realização do certame licitatório, conforme segue:
Pregão Presencial – SRP
034/2016
Objeto: Aquisição de Materiais de Construção.
Dia: 17/10/2016.
Esclarecimentos pelo telefone: (28) 3556-1120 ramal 220.
Edital: Através do site www.pmsjc.es.gov.br ou no Setor de Licitações, localizado à Praça Pedro Vieira, 58, Centro.
São José do Calçado - ES, 03/10/2016.
Adriano da Silva Viana
Pregoeiro – PMSJC
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São Roque do Canaã
Prefeitura
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059/2016-BOSI
TURISMO.

Publicação Nº 61919

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
059/2016.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.
Contratada: BOSI TURISMO LTDA EPP.
Objeto/Valor: O decréscimo 06 km por dia ao itinerário
303S, passando a percorrer 63,20 km diários, conforme
permitido na cláusula primeira, parágrafo único, do contrato original.
Vigência: A partir de 02 de Setembro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016.
Valor do decréscimo: R$ 1.534,56 (um mil quinhentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Dotação Orçamentária:
Secretaria Municipal de Educação/Educação Superior: LOA
2016: 004.005.12.364.0007.2.015.3.3.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros PJ. ( F: 094 – FR: 1604 e FR:1605 ).

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 112/
2016
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.
Contratado: SUPERMERCADO CLAMAP LTDA – EPP.
Objeto: fornecer parceladamente, os Gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis necessários para atender estudantes da Educação Infantil (Creche e Pré-escola) e do
Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de São Roque do Canaã – ES, no período de outubro
à dezembro de 2016, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: 30/09/2016
30/12/2016.

com

término

previsto

para

Valor: R$ R$ 25.103,35 (vinte e cinco mil cento e três reais
e trinta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
Secretaria Municipal de Educação:
004.007.12.306.0007.2.017, rubrica 3.3.90.30,
0000099, FR1107000002, FR 3199000000.

Ficha

Processo Administrativo: 003331/2016.
Pregão Presencial nº: 050/2016.

Processo Administrativo: 003326/2016.

DECRETO N.º 2.994/2016

CONTRATOS 2016

Publicação Nº 61916

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 111/
2016

Publicação Nº 61929

DECRETO Nº 2.994/2016
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.
Contratado: HORTI FRUTI SPALENZA LTDA ME.
Objeto: fornecer parceladamente, os Gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis necessários para atender estudantes da Educação Infantil (Creche e Pré-escola) e do
Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de São Roque do Canaã – ES, no período de outubro
à dezembro de 2016, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: 30/09/2016
30/12/2016.

com

término

previsto

para

Valor: R$ 23.795,62 (vinte e três mil setecentos e noventa
e cinco reais e sessenta e dois centavos).

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Orgânica Municipal, e
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerado, o servidor LUCIAN BOZETTI
FILIPPINI, do Cargo de Assistente Técnico, de provimento em comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto nº 2.223, de 03 de fevereiro de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dotação Orçamentária:
Secretaria Municipal de Educação:
004.007.12.306.0007.2.017, rubrica 3.3.90.30,
0000099, FR 1107000002, FR 3199000000.
Processo Administrativo: 003331/2016.
Pregão Presencial nº: 050/2016.

Ficha

Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 2.995/2016

Publicação Nº 61930
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DECRETO N.º 2.997/2016

Publicação Nº 61932

DECRETO Nº 2.995/2016

DECRETO Nº 2.997/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-

tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Or-

conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Or-

gânica Municipal, e

gânica Municipal, e

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a servidora CAROLINA PERONI

Art. 1º - Fica exonerada, a servidora FLAVIA CASOT-

PEREIRA, do cargo de Assistente de Controle Administra-

TI PERONI, do cargo de Assistente de Administração, de

tivo, de provimento em comissão, para o qual foi nomeada

provimento em comissão, para o qual foi nomeada através

através do Decreto nº 2.857, de 1º de março de 2016.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

do Decreto nº 1.883, de 02 de janeiro de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 2.996/2016

DECRETO N.º 2.998/2016
Publicação Nº 61931

Publicação Nº 61933

DECRETO Nº 2.996/2016

DECRETO Nº 2.998/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-

tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Orgânica Municipal, e

conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Orgânica Municipal, e

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a servidora CLAUDIA LUCIA
BONATTO, do cargo de Coordenador da Vigilância Epidemiológica, de provimento em comissão, para o qual foi

Art. 1º - Fica exonerada, a servidora LILIANA MARA
ROLDI DALLAPÍCOLA, do cargo de Assistente Técni-

nomeada através do Decreto nº 2.958, de 1º de março de

co, de provimento em comissão, para o qual foi nomeada

2016.

através do Decreto nº 1.530, de 03 de outubro de 2011.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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DECRETO N.º 2.999/2016

Publicação Nº 61941

DECRETO Nº 2.999/2016
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, e XXII da Lei Orgânica Municipal, e
DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a servidora ZILMA STELLA
LÓSS DA SILVA, do cargo de Assistente de Controle Administrativo, de provimento em comissão, para o qual foi
nomeada através do Decreto nº 1.048, de 05 de janeiro
de 2010.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.
MARCOS GERALDO GUERRA

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) a Portaria nº 286, de 30 de novembro de 2015; e
b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado
sob nº 003520/2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o gozo de férias, relativas ao período
aquisitivo de 1º/06/2014 a 31/05/2015, à servidora
KÉZIA PENHA FADINI, no período de 03/10/2016 a
1º/11//2016.
Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período
aquisitivo de que trata o caput deste artigo, havia sido
suspenso através da Portaria n.º 286, de 30 de novembro
de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de outubro
de 2016.

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 323/2016

Página 118

Publicação Nº 61928

Gabinete do Prefeito, 03 de Outubro de 2016.

PORTARIA Nº 323/2016
DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Serra
Prefeitura
190/2016

Publicação Nº 61887

EXTRATO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 190/2016
PROCESSO Nº 47.237/2016
Partes: O Município da Serra e a Empresa LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP.
Objeto: Contratação Emergencial de Empresa Especializada
para Prestação de Serviços de Transporte Escolar, de acordo com as especificações técnicas, planilhas e locais de
Prestação dos Serviços descritos no termo de Referência,
no âmbito do Município da Serra /ES. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do recebimento da Ordem de
Serviço.
Dotação Orçamentária:

EXTRATO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 191/2016
PROCESSO Nº 47.237/2016
Partes: O Município da Serra e a Empresa COOPE
SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL
SERRANA CAPIXABA. Objeto: Contratação Emergencial
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Transporte Escolar, de acordo com as especificações técnicas, planilhas e locais de Prestação dos Serviços descritos
no termo de Referência, no âmbito do Município da Serra /
ES. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
Dotação Orçamentária:

12.361.0150.2.085/3.3.90.39.00.

12.361.0150.2.085/3.3.90.39.00.

Data de assinatura, 03 de outubro de 2016.

Data de assinatura, 03 de outubro de 2016.

Nelci do Belém Gazzoni

Nelci do Belém Gazzoni

Secretária Municipal de Educação

Secretária Municipal de Educação
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Publicação Nº 61890

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
135/2015
PROCESSO Nº 9.912/2016

Página 119

Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:

PARTES: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa Marca
Construtora e Serviços Ltda.
OBJETO: Prorrogação dos prazos de vigência e execução
do contrato nº 135/2015 por mais doze meses, a partir de
04/05/2016.
VALOR: R$ 7.084.080,00

Art. 1º Designa a servidora PATRÍCIA FERREIRA LEMPÊ
PENA, Subcontrolador Geral do Município, para substituir
a Secretária Municipal de Planejamento Estratégico - Seplae,
enquanto durar o impedimento da titular.
Art. 2º A designação da servidora obedece ao disposto no parágrafo único do artigo 36 da Lei Municipal nº
2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município
da Serra).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.01.00 - 15.452.0110.2.069
3.3.90.39.00 – Vínculo: 1.000.0000

Art. 3º Este Decreto entrará da data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2016.

DECRETO

Publicação Nº 61942

DECRETO Nº 8258, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016

Palácio Municipal em Serra, aos 3 de outubro de 2016.

Designa servidora para substituir a Secretária Municipal de Planejamento Estratégico - Seplae.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048(131-133)2016 PMS SESA

Publicação Nº 61907

Extrato da Ata de Registro de Preços 048(131-132 e 133) /2016
PROCESSO: 28.219/2016 Pregão Eletrônico:114/2016
Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR.
Órgão Gerenciador: DCCRP
Fiscalização: Claudia Fernanda Carvalho Costa dos Santos
Fornecedor
131 – MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME
Lote/

Desc.

Item
01/01

Máscara com reservatório de não reinalação parcial Adulta.

01/02

Máscara com reservatório de não reinalação parcial Infantil.

Lote
03

132 – SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
Desc.
Umidificador de oxigênio – Tampa verde de Nylon injetada capac.
250ml
133 – PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

Lote/

Desc.

Item
02/01

Reanimador manual Adulto.

02/02

Reanimador manual Infantil.

04/01

Válvula Reguladora de pressão de ar comprimido. De parede.

04/02

Válvula Reguladora de pressão de oxigênio. De parede.

CNPJ
05.416.754/0001-40
Marca
NewMed
NewMed
Marca
Unitec

Quant.

Valor Unit. R$

300

12,40

200

12,40

19.691.725/0001-00
Quant.
Valor Unit. R$
100

21,50

21.262.327/0001-01
Marca
JG
Moriya
JG
Moriya
JG
Moriya
JG
Moriya

Quant.

Valor Unit. R$

30

194,48

30

194,48

15

113,33

15

113,33

Serra, 03 de outubro de 2016
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50-137/2016 PMS SESA

Publicação Nº 61908

Extrato da Ata de Registro de Preços 050-137/2016
PROCESSO: 28.752/2016 Pregão Eletrônico: 131/2016
Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
Órgão Gerenciador: DCCRP
Fiscalização: JAQUELINE FONSECA CARVALHO - lotada na Secretaria Municipal de Saúde da Serra
Fornecedor

CNPJ

137– X&X DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA-ME

11.323.275/0001-82

Lote

Desc.

Marca

01

Luva de látex não estéril para procedimento
M

Super-

02

Luva de látex não estéril para procedimento
G

Super-

03

Luva de látex não estéril para procedimento P

04

Luva de látex não estéril para procedimento
EP

Látexx
Látexx
SuperLátexx
SuperLátexx

Quant.

Valor Unit. R$

22.500

16,36

7.500

16,36

19.500

17,13

6.000

16,16

7.500

16,36

2.500

16,36

2.000

16,16

Exclusivo ME-EPP
11

Luva de látex não estéril para procedimento
M

Super-

12

Luva de látex não estéril para procedimento
G

Super-

13

Luva de látex não estéril para procedimento
EP

Super-

Látexx
Látexx
Látexx

Serra, 03 de outubro de 2016

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
228/2014- PMS SESA

Publicação Nº 61904

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
228/2014. PROCESSO Nº 50708/2013 – SESA.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e
a Empresa CENTRO DE TRAT. DE DEPENDÊNCIA
QUIMICA VIVENCIA ALVORADA LTDA. Objeto:
Prorrogação do contrato nº 228/2014 por mais 12
(doze) meses a partir 05/09/2016, com fulcro no
Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Valor do presente
Aditivo R$ 365.040,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil
e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.302.0190.2.107 – 3.3.90.39.00
FR: 1.201.0000

EXTRATO DO CONTRATO 178/2016 PMS SESA

Publicação Nº 61905

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2016. PROCESSO
Nº 44726/2015 – SESA – PE 137/2016
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a
Empresa MAGISTRAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO
LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada
na manipulação de medicamentos alopáticos. Valor
global: R$56.758,22 (Cinquenta e seis mil, setecentos e
cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos). Vigência:
12 (meses) a partir da assinatura do contrato e posterior
publicação. Gestor: REJANNE LEAL NASCIMENTO CRUZ
MARTINS. As despesas correrão a conta da Dotação orçamentária:
10.302.0190.2.107 – 3.3.90.39.00- FR 1201

SESA/CPL 04/10/2016
SESA/CPL 04/10/2016
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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATO
EMERGENCIAL 092/2016 PMS SESA

Publicação Nº 61906

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO 092/2016 - Processo 73284/2015.

Página 121

o Contrato Emergencial N°092/2016, de Prestação
de Serviços de Exames Laboratoriais, retroativo a
07/06/2016, com fulcro no Art. 78, XII e 79, Inciso I, da
Lei nº. 8.666/93 e Cláusula Quinta do Contrato 092/2016.
SESA/CPL 04/10/2016

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a Empresa LABORCLINICA THONSON LTDA. Objeto: Fica rescindido

NOTIFICAÇÕES

Publicação Nº 61943

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretária de Meio Ambiente do Município da Serra - SEMMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital,
NOTIFICA o interessado LUIZ CARLOS MIRANDA, CPF nº 421.355.327-20, por se encontrar em local incerto e não sabido,
da emissão do Ofício SEMMA/COMDEMAS nº 065/2016, contido no Processo nº. 31.612/2015 informando que o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra – COMDEMAS, em reunião plenária, deliberou pela manutenção do embargo, e a recuperação do ambiente de modo natural, negando provimento ao recurso administrativo e mantendo a Decisão
proferida em primeira instância.
Diante do exposto, o autuado deverá manter a área protegida e cercada, para fins de regeneração natural, e não poderá
realizar novas intervenções no local objeto da infração, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei. O Departamento de Fiscalização Ambiental da Serra realizará vistorias de acompanhamento na área para verificar as condições de
recuperação.
Por fim, informamos que esta decisão é definitiva, conforme dispõe o art. 173, II, da Lei Municipal nº. 2.199/1999, não
cabendo a apresentação de novos recursos administrativos.
GRACIELE PETARLI VENTUROTI
Secretária Interina de Meio Ambiente
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA a interessada abaixo relacionada, por se encontrar em local incerto e não sabido, da lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA
em seu desfavor, conforme relação abaixo. Face ao exposto, fica intimado a efetuar o pagamento da multa ou impugnar
o auto de infração com a apresentação de defesa administrativa, no prazo de 20 (dias) dias contados da publicação do
presente, sob pena de encaminhamento do processo administrativo à Secretaria Municipal da Fazenda - SEFA, para que
proceda a inscrição do valor em dívida ativa, e posterior ajuizamento de ação de execução fiscal, conforme dispõe os artigos 166 e 167 do Decreto Municipal nº 078/2000, e demais normas legais vigentes.

INTERESSADO

CPF/CNPJ

Nº DO PROCESSO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº

ALDINA SAVIATO BREDA

031.486.207-20

23271/2016

8269895/2016

VALOR (R$)
R$ 140.000,00 (CENTO
E QUARENTA MIL
REAIS)

MOTIVO:
POR ALTERAR ASPECTO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI, EM RAZÃO DE SEU VALOR PAISAGÍSTICO, ECOLÓGICO,
ETC; PROMOVENDO CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL, OU EM SEU ENTORNO.

Vistas ao respectivo processo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização Ambiental, que fica no endereço: Rua Maestro Antônio Cícero nº 239, bairro Caçaroca – Serra/ES.
Caso o recolhimento já tenha sido efetuado, o interessado deverá apresentar o comprovante de pagamento no Departamento de Fiscalização Ambiental da SEMMA, no mesmo endereço, para que se possa efetuar a regularização do processo.
GRACIELE PETARLI VENTUROTI
SECRETÁRIA INTERINA DE MEIO AMBIENTE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA a
interessada abaixo relacionada, por se encontrar em local incerto e não sabido, da lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO DEMOLIÇÃO em seu desfavor, conforme relação abaixo, por infringir os artigos 109 C/C com o artigo 110 e o artigo 148,
incisos I, II e III ambos do Decreto Municipal nº 078/2000 e artigo 168, § 2º, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 2199/99.
Face ao exposto, fica intimado a impugnar o auto de infração com a apresentação de defesa administrativa, no prazo de
20 (dias) dias contados da publicação do presente.
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INTERESSADO

CPF/CNPJ

Nº DO PROCESSO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº

ALDINA SAVIATO BREDA

031.486.207-20

23274/2016

002974/2016 DEMOLIÇÃO
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
1- POR ALTERAR ASPECTO DE
LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO
POR LEI, EM RAZÃO DE SEU VALOR
PAISAGÍSTICO, ECOLÓGICO, ETC;
PROMOVENDO CONSTRUÇÃO EM
SOLO NÃO EDIFICÁVEL, OU EM SEU
ENTORNO.

Vistas ao respectivo processo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização Ambiental, que fica no endereço: Rua Maestro Antônio Cícero nº 239, bairro Caçaroca – Serra/ES.
GRACIELE PETARLI VENTUROTI
SECRETÁRIA INTERINA DE MEIO AMBIENTE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA a
interessada abaixo relacionada, por se encontrar em local incerto e não sabido, da lavratura da NOTIFICAÇÃO em seu
desfavor, conforme descrito abaixo:
INTERESSADA: ALDINA SAVIATO BREDA
CPF/CNPJ: 031.486.207-20
Nº DO PROCESSO: 32979/2016
NOTIFICAÇÃO Nº 8281993/2016
MOTIVO: POR ALTERAR ASPECTO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI EM RAZÃO DE SEU VALOR PAISAGÍSTICO E ECOLÓGICO, TURÍSTICO E ARQUEOLÓGICO, PROMOVANDO A COSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL, OU EM
SEU ENTORNO, CONFORME INSCRIÇÕES IMOBLIÁRIAS Nº 00511790880, 00511790389, 00511790435 E 00511790805
(INVASÃO NA AVENIDA AUGUSTO RSCHI Nº 112, BALNEÁRIO DE CARAPEBUS).
FICA VOSSA SENHORIA NOTIFICADA A APRESENTAR EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTA
NOTIFICAÇÃO, PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONFORME LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.
Vistas ao respectivo processo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização Ambiental, que fica no endereço: Rua Maestro Antônio Cícero nº 239, bairro Caçaroca – Serra/ES.
GRACIELE PETARLI VENTUROTI
SECRETÁRIA INTERINA DE MEIO AMBIENTE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA a
interessada abaixo relacionada, por se encontrar em local incerto e não sabido, da lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO - EMBARGO em seu desfavor, conforme relação abaixo, por infringir os artigos 103 C/C com o artigo 104, incisos I, II, III, IV
da Lei Municipal nº 3820/2012, artigos 109 C/C com o artigo 110 e artigo 144, ambos do Decreto Municipal nº 078/2000.
Face ao exposto, fica intimado a impugnar o auto de infração com a apresentação de defesa administrativa, no prazo de
20 (dias) dias contados da publicação do presente.

INTERESSADO

CPF/CNPJ

Nº DO PROCESSO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº

ALDINA SAVIATO BREDA

031.486.207-20

23319/2016

002973/2016 - EMBARGO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
1- POR ALTERAR ASPECTO DE LOCAL
ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEI, EM RAZÃO DE SEU VALOR
PAISAGÍSTICO, ECOLÓGICO, ETC;
PROMOVENDO CONSTRUÇÃO EM
SOLO NÃO EDIFICÁVEL, OU EM SEU
ENTORNO.

Vistas ao respectivo processo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização Ambiental, que fica no endereço: Rua Maestro Antônio Cícero nº 239, bairro Caçaroca – Serra/ES.
GRACIELE PETARLI VENTUROTI
SECRETÁRIA INTERINA DE MEIO AMBIENTE
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Publicação Nº 61865

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO
N.°080/2016;
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LOTE 08: CLOMIPRAMINA CLORIDRATO, DRAGEA 10MG
SITUAÇÃO: DESERTO

LOTE 09: METROPOLOL TARTARATO SOL INJ 1MG/ML AMPOLA 5ML
SITUAÇÃO: DESERTO

PROCESSO: 22.186/2016
LOTE 10: NITROGLICERINA 5MG/ML SOL INJ FRASCO AMPOLA 5ML
LOTE 01: EPINEFRINA CLORIDRATO 1MG/ML AMPOLA
SITUAÇÃO: CANCELADO

LOTE 02: BUPIVACAINA CLORIDRATO +HEMITART.EPINEFRINA 5MG/ML

VENCEDORA:VILA COMERCIAL LTDA-ME
VALOR:3.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SITUAÇÃO: FRACASSADO

LOTE 03: ATRACURIO BESILATO SOL INJETAVEL 10MG/MÇ
AMPOLA 2,5ML
VENCEDORA:VILA COMERCIAL LTDA-ME
VALOR:900,00

LOTE 04: AMICACINA SULFATO SOL INJ 50MG/ML
VENCEDORA:VILA COMERCIAL LTDA-ME
VALOR:176,00

LOTE 05: AMICACINA SULFATO SOL INJ 250MG/ML
VENCEDORA:VILA COMERCIAL LTDA-ME
VALOR:540,00

LOTE 06: ATROPINA SULFATO SOL INJ 0,25MG/ML AMPOLA 1ML
SITUAÇÃO: FRACASSADO

LOTE 07: BICARBONATO DE SODIO INJ 1MEQ/ML (8,4%)
AMPOLA 10ML
VENCEDORA:VILA COMERCIAL LTDA-ME
VALOR:1.720,00
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Publicação Nº 61888

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL Nº. 013/2016
A Prefeitura Municipal da Serra, usando de suas atribuições legais por meio das Secretarias de Saúde e de
Administração e Recursos Humanos, torna pública a abertura das inscrições para a realização do Processo
Seletivo Simplificado destinado à Contratação Temporária com 07 (sete) vagas para o cargo de Médico,
Anestesiologista, conforme item 2, aprovadas pela Lei nº 3207, de fevereiro de 2008, publicada no DIO em
14/02/2008, alterada no anexo único desta pela Lei nº 3511/2009 publicada no DIO em 30/12/2009,
autorizada em Processo Administrativo nº 28980/2014, regendo-se todo o procedimento de acordo com as
especificações do presente Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A especificação do cargo, incluindo pré-requisitos, remuneração, carga horária, área de atuação
obedecerá exclusivamente ao exposto no item 2 deste Edital.
1.2 Os candidatos contratados estarão subordinados ao regime de Contrato Temporário.
2. DO CARGO
2.1 MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
2.1.1 PRÉ-REQUISITOS- Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Medicina, Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), Residência Médica em Anestesiologia ou
Especialização em Anestesiologia em curso reconhecido pelo MEC ou pelas sociedades Médicas ou Título de
Especialista concedido pelo respectivo Conselho de Classe.
2.1.2 REMUNERAÇÃO (salário base + 20% de insalubridade + Gratificação de Urgência e Emergência +
Adicional de Plantão) R$ 6.753,99 + extensão de carga horária + auxílio alimentação mensal no valor de R$
300,00
2.1.3 CARGA HORÁRIA 20 (vinte) horas semanais + 4 horas de extensão semanal

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será convocado se
atender às seguintes exigências, na data da posse:
a) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos n.º 70.391/72 e n.º 70.436/72 e da
Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Em caso de candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal);
e) Apresentar todos os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos básicos exigidos para o
exercício do cargo, nos termos do presente Edital;
f) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
3.2 O não atendimento a qualquer das exigências relacionadas no item anterior implicará na exclusão do
candidato do Processo Seletivo Simplificado.
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4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação tácita das condições do Processo Seletivo
Simplificado, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, acerca das quais
não poderá alegar desconhecimento.
4.2 Após a leitura completa deste Edital, as dúvidas em relação ao mesmo deverão ser dirimidas junto à
equipe da Secretaria Municipal de Saúde da Serra, telefone: (27) 3252-7026 ou 3252-7027, anteriormente à
abertura do período de inscrições.
4.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site
site www.serra.es.gov.br ou inscricoes.serra.es.gov.br no período de 9h do dia 03/10/2016 até as 18h do
dia 24/10/2016.
4.4 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no
item anterior.
4.5 Ao efetuar a inscrição por meio eletrônico o candidato declara que conhece e concorda plena e
integralmente com os termos deste Edital.
4.6 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados
de inscrição.
4.7 A SESA não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos
dados de inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação
ou congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a
impressão dos documentos.
4.8 Para fins de atendimento à chamada e de formalização do contrato, o candidato deverá,
OBRIGATORIAMENTE, apresentar a documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição,
inclusive a ficha de inscrição.
4.9 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado, o candidato
estará SUMARIAMENTE ELIMINADO deste Processo Seletivo, anulando todos os atos decorrentes à sua
inscrição.
5. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TEMPO DE SERVIÇO
5.1 Considera-se qualificação profissional todo curso de formação, curso avulso ou evento relacionados à
função pleiteada ou à área de atuação, no qual o candidato tenha participado.
5.2 Considera-se curso de formação: Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado. Estes deverão ser
comprovados mediante Certificado e/ou Diploma devidamente registrados pelo Órgão competente.
5.3 Não serão computados pontos para:
a) Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da função;
b) Cursos em que o candidato tenha participado como apresentador, coordenador, mediador, monitor,
expositor, organizador ou qualquer outro que não seja na condição de aluno/participante/ouvinte;
c) Cursos/Eventos não concluídos;
d) Cursos de inglês, informática, oratória, ou qualquer outro que não guarde relação direta com o objeto de
contratação do presente Edital.
5.4 Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no documento entregue será atribuída à
pontuação de menor carga horária.
5.5 Do tempo de serviço efetivo na área de urgência e emergência:
5.5.1 Em Órgão Público:
Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da
atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de
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Pessoal/Recursos Humanos, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer
órgão que não especificado neste item.
5.5.2 Em empresa privada ou como prestador de serviços:
Cópia do contrato de prestação de serviços devendo ser apresentada somente se acompanhada de
declaração da empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e
assinatura do responsável pela emissão da declaração, comprovando efetivo período de atuação no cargo
ou cópia da CTPS.
5.5.3 A pontuação desta área da avaliação está discriminada no Anexo, e cada ano trabalhado
corresponderá a 03 (três) pontos.
5.6 - Não será aceito:
- Exercício Profissional fora dos padrões especificados neste item;
- Experiência profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, profissional autônomo, estagiário
ou voluntário.
5.7 Caso o candidato não concorde com as informações geradas pelo Sistema deverá marcar e redigir a
observação nos campos determinados e, posteriormente, concluir a Inscrição Online, do contrário, não
poderá impetrar recurso.
6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 O processo de seleção para os candidatos será realizado em ETAPA ÚNICA – Análise de Títulos e Tempo
de Serviço na Urgência e Emergência, de caráter eliminatório e classificatório, por meio dos seguintes
critérios:
6.1.1 Eliminatório: com base na verificação se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para
comprovação dos pré-requisitos
6.1.2 Classificatório: com base na avaliação dos documentos apresentados para fins de pontuação e tempo
de serviço na urgência de emergência, seguindo as pontuações do Anexo.
6.2 Para fins de pontuação os cursos apresentados deverão estar concluídos.
6.3 Não serão computados pontos aos documentos exigidos como pré-requisitos, bem como não serão
aceitos, na época da convocação, os cursos não concluídos e documentos rasurados, incompletos ou
ilegíveis.
6.4 Não serão aceitos comprovantes de qualificação profissional anteriores à conclusão do curso prérequisito do cargo.
6.5 As Certidões e Declarações de conclusão de curso (Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu) só serão
aceitas na versão original.
6.6 A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for
revalidada pelo MEC;
6.7 Após a contagem dos pontos referentes ao tempo de serviço e qualificação profissional relacionados no
Anexo, ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com maior
pontuação de tempo de serviço.
6.8 Persistindo o empate na classificação final, o desempate se dará de acordo com o candidato de maior
idade
7 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 A divulgação do resultado final ocorrerá até a data provável de 31/10/2016 e será publicado no site da
Prefeitura Municipal de Serra www.serra.es.gov.br.
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8 DA CONVOCAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 Todos os candidatos classificados e convocados neste Processo Seletivo deverão, obrigatória e
impreterivelmente, comparecer ao local, período e horário definidos em Edital de Convocação disponível no
site www.serra.es.gov.br, munidos OBRIGATORIAMENTE de toda a documentação comprobatória da
qualificação profissional declarada no ato da inscrição, a ficha de inscrição gerada pelo sistema e os
seguintes documentos:
1. CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;
2. carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua expedição;
3. título de eleitor;
4. declaração de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.gov.br;
5. carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação,
local de nascimento;
6. comprovante de PIS/PASEP;
7. 01 foto 3x4;
8. comprovante de residência no nome do candidato;
9. comprovante de conta bancária do Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal
(poupança ou conta corrente);
10. certificado de reservista;
11. certidão de casamento ou nascimento;
12. certidão de nascimento de dependentes;
13. cartão de vacina atualizado (dupla adulto/hepatite B);
14. atestado de bons antecedentes criminais (apenas os expedidos pela Polícia Civil);
15. atestado de aptidão física e mental, expedido por médicos da Medicina do Trabalho;
16. registro do Conselho Regional – ES;
17. diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina.
8.2 Poderá ser anulada a qualquer tempo a inscrição ou admissão do candidato desde que sejam
identificadas falsidades nas declarações ou irregularidades nos documentos.
8.3 A documentação de que trata o item 8.1 deverá ser apresentada por meio de cópia simples e legível,
mediante a versão original, para conferência da equipe da SESA/SRH ou cópia autenticada em cartório.
8.4 Caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida no contrato, este será tornado sem efeito e
o candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do Processo Seletivo.
SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO PROCESSO DE SELETIVO O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR
OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, CONFORME PREVISTO NESTE ITEM.
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
9.1 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as divulgações no site acima descrito e
os prazos referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
9.2 O Processo Seletivo Simplificado tem caráter de urgência, para atender às necessidades de excepcional
interesse público do Município da Serra.
9.3 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a partir da data da homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período.
9.4 Nenhum documento entregue no momento da admissão será devolvido ao candidato.
9.5 Os documentos dos candidatos indeferidos neste Processo Seletivo Simplificado permanecerão em
poder da Superintendência de Recursos Humanos – SESA, por um período de 01 (um) mês, contados a partir
da data de homologação do resultado final. Após este prazo, os mesmos serão descartados.
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9.6 Os candidatos estarão sujeitos ao horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Saúde
da Serra. Na impossibilidade de cumpri-los, o mesmo será automaticamente eliminado.
9.7 Será reservado as pessoas com deficiência física o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas
disponíveis, conforme Lei nº 2611/2003.
9.8 Fica eleito o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo
Seletivo Simplificado a Comarca da Serra.
9.9 Os casos omissos no Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Processo Seletivo
Simplificado.
Serra - ES, 23 de setembro de 2016.

AUDIFAX BARCELOS
Prefeito Municipal da Serra
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ANEXO

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO
I - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CURSOS
Certificado de Curso de Doutorado na área de saúde
Certificado de Curso de Mestrado na área de saúde
Certificado de Pós Graduação Lato Sensu / Especialização
Certificado de Curso de ATLS, ACLS ou PALMS
Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração
superior a 120 horas, a partir de 2010.
Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração de 80 a
119 horas, a partir de 2010.
Certificado de Curso avulso na área específica do cargo com duração de 40 a
79 horas, a partir de 2010.
Certificado de Participação em Congressos, simpósios, fóruns, encontros e
demais eventos a partir de 2010.

PONTUAÇÃO
Nenhum
01
Nenhum
01
Nenhum
01
Nenhum
01
Nenhum
01
Nenhum
01
Nenhum
01
Nenhum
01

0 Ponto
60 Pontos
0 Ponto
50 Pontos
0 Ponto
30 Pontos
0 Ponto
25 Pontos
0 Ponto
10 Pontos
0 Ponto
08 Pontos
0 Ponto
05 Pontos
0 Ponto
02 Pontos
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II – TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
TEMPO DE SERVIÇO
Nenhum ou até 11 meses e 29 dias

PONTUAÇÃO
0 Ponto

Entre 1 ano e 1 ano, 11 meses e 29 dias

3 Pontos

Entre 2 anos e 2 anos, 11 meses e 29 dias

6 Pontos

Entre 3 anos e 3 anos, 11 meses e 29 dias

9 Pontos

Entre 4 anos e 4 anos, 11 meses e 29 dias

12 Pontos

Entre 5 anos e 5 anos, 11 meses e 29 dias

15 Pontos

Entre 6 anos e 6 anos, 11 meses e 29 dias

18 Pontos

Entre 7 anos e 7 anos, 11 meses e 29 dias

21 Pontos

Entre 8 anos e 8 anos, 11 meses e 29 dias

24 Pontos

Entre 9 anos e 9 anos, 11 meses e 29 dias

27 Pontos

Entre 10 anos e 10 anos, 11 meses e 29 dias

30 Pontos

Entre 11 anos e 11 anos, 11 meses e 29 dias

33 Pontos

Entre 12 anos e 12 anos, 11 meses e 29 dias

36 Pontos

Entre 13 anos e 13 anos, 11 meses e 29 dias

39 Pontos

14 anos ou mais

42 Pontos
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Viana
Prefeitura
PORTARIA Nº 007-2016 E EDITAL N° 004-2016
IPREVI

EDITAL Nº 004, de 08 de Setembro de 2016.

Publicação Nº 61893

PORTARIA Nº 007, de 08 de Setembro de 2016.
Concede o benefício previdenciário de pensão por
morte a VICTORIO JOSE FURLANI, em virtude do falecimento da servidora Maria das Graças Sarmento
Pereira.
O DIRETOR PRESIDENTE E A DIRETORA DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA –
IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 53,
inciso V, da Lei nº 1.595, de 28/12/2001, e tendo em vista
o que consta do processo administrativo nº 151/2016,
RESOLVEM:
Art. 1º. CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PENSÃO POR MORTE a VICTORIO JOSE FURLANI,
brasileiro, viúva, portadora do CPF/MF nº 732.233.607-00,
com endereço na rua. Arthur Bernardes, nº 60, Centro,
Viana-ES, em virtude do falecimento da segurada MARIA
DAS GRAÇAS SARMENTO PEREIRA, servidora pública
municipal aposentada no cargo efetivo de berçarista, matrícula funcional nº 080273, devendo perceber deste Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI, o equivalente a 100% (cem por
cento) do valor da pensão, correspondente a R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), por mês, nos termos do artigo
40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, a ser paga a
contar da data do falecimento, ocorrido no dia 11 de Março
de 2016, consoante disposição contida no artigo 29, § 4º,
II, da Lei Municipal nº 1.595/2001.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 08 de Setembro de 2016.
GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA
Diretor Presidente do IPREVI

Dispõe sobre a publicação da Portaria nº 007, de 08
de Setembro de 2016, que concede o benefício previdenciário de pensão por morte a VICTORIO JOSE
FURLANI, em virtude do falecimento da segurada
Maria das Graças Sarmento Pereira.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VIANA-IPREVI, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, de 28/12/2001, e de acordo com o
Processo Administrativo nº 151/2016, resolve:
Dar por publicado, na forma do art. 64, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Viana, a Portaria nº 007, de
08/09/2016, que concede o benefício previdenciário de
pensão por morte a VICTORIO JOSE FURLANI, em virtude do falecimento do segurado Maria das Graças Sarmento Pereira.
Viana-ES, 08 de Setembro de 2016.
GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA
Diretor Presidente do IPREVI

NOT. CMRF. Nº 020/2016 CS BERTOLIN LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS-ME

Publicação Nº 61889

NOT. CMRF. Nº 020/2016
CS BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS-ME
Viana/ES, 30 de Setembro de 2016.
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO
A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, designada pelo Decreto 238/2015, faz saber que
foi cancelada a sessão ordinária de julgamento do
processo administrativo nº 14280/2012 (apensos:
15041/2012, 8242/2016 e 014439/2015), que seria
realizada no dia 04 de outubro de 2016 (terça-feira).
A nova data será regularmente informada no momento
oportuno.
Atenciosamente,

ADELEIA RUFINO

VANUZA LOVATI

Diretora de Benefícios do IPREVI

Presidente - CMRF
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PORTARIA N° 0903-2016 EXONERAR A PEDIDO

Publicação Nº 61964

Publicação Nº 61891

PORTARIA Nº 0903/2016

NOT. CMRF. Nº 021/2016
TRISCAFÉ ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
Viana/ES, 30 de Setembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO
RESOLVE:
A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais,
designada pelo Decreto 238/2015, faz saber que foi cancelada a sessão ordinária de continuação de julgamento do processo administrativo nº 14203/2015
(apensos: 5307/2011), que seria realizada no dia 04
de outubro de 2016 (terça-feira). A nova data será
regularmente informada no momento oportuno.

Atenciosamente,

Art. 1° - EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55,
letra ”b” da Lei nº 1.596/2001, JEAN CARLOS CARDOSO RAMOS, do cargo em comissão de Assessor Técnico
II – CPC - 2, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
a partir de 01/08/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

VANUZA LOVATI
Presidente - CMRF

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 30 de Setembro de 2016.

PORTARIA N 0905-2016 AVERBAÇÃO

Publicação Nº 61966

PORTARIA Nº 0905/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana, e de acordo com o processo nº 15248/2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

RESOLVE:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 040070-01, da servidora MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA, o período de 10 (dez) meses, conforme certidão emitida pelo
INSS, para efeito de aposentadoria.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PORTARIA N° 0904-2016 AVERBAÇÃO

Publicação Nº 61965

PORTARIA Nº 0904/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana, e de acordo com o processo nº 15245/2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 30 de Setembro de 2016.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 021598-01, da servidora MARIA ANGELITA VAREJÃO ADÃO, o período de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias, conforme
certidão emitida pelo INSS, para efeito de aposentadoria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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PORTARIA N° 0916-2016 DESIGNAR SERVIDOR

Publicação Nº 61963

PORTARIA Nº 0916/2016

Viana, 30 de Setembro de 2016.
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o servidor MARCOS FELIPE DA COSTA para responder pela Secretaria Municipal de Obras, no
período de 03/10/2016 a 01/11/2016, em substituição a
Secretária de obras Gabriela Siqueira de Souza, que estará
em período de férias.

PORTARIA N° 0906-2016 AVERBAÇÃO

Publicação Nº 61967

PORTARIA Nº 0906/2016

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo

Viana-ES, 03 de Outubro de 2016.

61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana, e de acordo com o processo nº 14684/2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESOLVE:

Art. 1º - Averbar na ficha funcional nº 010642-01, da ser-

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura

vidora FATIMA MARIA ERLACHER MARIANO, o período
de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, conforme certidão emitida pelo INSS, para efeito de aposentadoria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 0917-2016 DESIGNAR SERVIDOR

Publicação Nº 61959

PORTARIA Nº 0917/2016

sinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

Viana, 30 de Setembro de 2016.
RESOLVE:
GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 1° - Designar o servidor ANDRE AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES para responder pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, no período de
30/09/2016 a 30/10/2016, em substituição ao Secretário
Carlos Henrique Gomes, que estará afastado para tratamento de saúde.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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PORTARIA N° 0919-2016 FERIAS PRÊMIO

Publicação Nº 61958

PORTARIA Nº 0919/2016
Viana-ES, 03 de Outubro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana, e tendo em vista o que consta no processo
n° 8272/2016.

RESOLVE:

nistração desta Prefeitura

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 0918-2016 ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Publicação Nº 61962

PORTARIA Nº 0918/2016

Art. 1°- Conceder, a Servidora VIRGINIA SILVA DE
SOUZA CASTÃO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, matrícula funcional n° 016071-01 (dois)
meses de Férias Prêmio, nos meses de Outubro e Novembro de 2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana-ES, 03 de Outubro de 2016.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais,
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana,

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura

RESOLVE:

Art. 1°- Alterar período de férias concedido pela Porta-

PORTARIA N° 0920-2016 EXONERAÇÃO

Publicação Nº 61972

PORTARIA Nº 0920/2016

ria n° 0833/2016 da servidora GABRIELA SIQUEIRA DE
SOUZA, passando de 15 dias de 01/10/16 à 15/10/16
e 15 dias de 01/12/16 à 15/12/16, para 30 dias de
03/10/2016 à 01/11/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua asRESOLVE:

sinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana-ES, 03 de Outubro 2016.

JAQUELINE D’ OLIVEIRA JUBINI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”,
da Lei 1596/2001, MARIA JOSÉ ZAGO SÁ do cargo em
comissão de Assessor Técnico II – CPC - 2, na Secretaria
Municipal de Saúde.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 03 de Outubro de 2016.
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GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
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Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da
Lei 1596/2001, PRISCILA ALVES REZENDE do cargo em
comissão de Assessor Técnico II – CPC - 2, na Secretaria
Municipal de Saúde.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Viana, 03 de Outubro de 2016.

PORTARIA N° 0921-2016 EXONERAÇÃO

Publicação Nº 61973

PORTARIA Nº 0921/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

RESOLVE:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da
Lei 1596/2001, ELOANA ALVES REZENDE do cargo em
comissão de Assessor Técnico II – CPC - 2, na Secretaria
Municipal de Educação.

RESCISÃO DE CONTRATO N° 701/2015 COM CORREÇÃO

Publicação Nº 61892

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Estado do Espírito Santo
Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

Viana, 03 de Outubro de 2016.
GILSON DANIEL BATISTA

*CONTRATO Nº. 701/2015.

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 0922-2016 EXONERAÇÃO

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Direito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº.
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir o Contrato Administrativo da Sr.º ROBERTO COGO,
inscrito no CPF 995.090.407-20 exercendo a função de
Operador de Máquina Pesada, a partir do dia 23/09/2016.

Publicação Nº 61974

PORTARIA Nº 0922/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de
Viana.
RESOLVE:

Viana/ES, 23 Setembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal De Viana

*Republicado com correção
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