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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036-2017
Publicação Nº 90670

Aviso de Pregão Presencial Nº 036/2017

Proc. Nº 5510/2017

O Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Mu-
nicipal de Saúde, através de sua Pregoeira Oficial, torna 
público que às 08h30min do dia 18 de julho de 2017, 
na sede da Prefeitura, realizará licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço global, exclusi-
va para microempresas, empresas de pequeno porte 
ou equiparadas, objetivando a aquisição de material 
odontológico (acrílico em pó, isolante para resina, 
cera e outros), visando atender as necessidades da 
Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira, Unidade de 
Saúde do Bairro Amâncio Pimenta e Unidades de 
Saúde do Interior. O Edital poderá ser retirado no site 
da Prefeitura Municipal: www.afonsoclaudio. es.gov.
br, link Serviços Online - Licitações. Demais informações 
poderão ser obtidas pelo Tel.: (27) 3735-4005, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: licitacao@
afonsoclaudio.es.gov.br.

Afonso Cláudio/ES, em 03 de julho de 2017.

Elilda Maria Bissoli

Pregoeira Oficial

DECRETO 387/2017
Publicação Nº 90690

DECRETO Nº 387/2017

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando o processo protocolizado sob o nº 007256/ 
2017, de 22 de junho de 2017 e o que preceitua o art. 54, 
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E:

DECLARAR vago o cargo de provimento efetivo Vigia, ma-
trícula 4875, que vinha sendo ocupado por JOEL AUGUS-
TO, em virtude de sua aposentadoria, a partir de 01 de 
julho de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 30 de junho 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 388/2017
Publicação Nº 90691

DECRETO Nº 388/2017

DECLARA VACÂNCIA DE CARGO.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando o processo protocolizado sob o nº 007337/ 
2017, de 26 de junho de 2017 e o que preceitua o art. 54, 
inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/97;

R E S O L V E:

DECLARAR vago o cargo de provimento efetivo Merendei-
ra, matrícula 2677, que vinha sendo ocupado por JOELMA 
HERBST DOS REIS, em virtude de sua aposentadoria, a 
partir de 01 de julho de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 30 de junho 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Água Doce do Norte

Prefeitura

CONTRATO Nº 093 2017
Publicação Nº 90723

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2017.

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

CONTRATADO: ALAIR CASSIMIRO FERREIRA

OBJETO: O contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar ao contratante conforme 
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

Nº de 
Ordem Unid Quant. Valor 

Unit.
Valor

Total
Descrição

001 Kg 50 R$ 2,37 R$ 118,50

Abobora jacaré madura de primeira qualidade; tamanho, coloração uni-
forme, firme e intacta acondicionado em caixa de plástico; isentos de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio 
e transporte, conforme legislação, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verifi-
cação do produto no ato da entrega.

002 Kg 110 R$ 2,50 R$ 275,00

Aipim, variedade: branca, in natura; acondicionados em caixas de plás-
tico; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte, conforme a legislação; conforme a resolução RDC 
272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a 
verificação do produto no ato da entrega.

003 Pés 200 R$ 1,19 R$ 238,00

Alface lisa, apresentação: fresca; acondicionada em caixas plásticas ou 
em sacolas transparentes; primeira qualidade: tamanho e coloração uni-
forme, firme e intacto, isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a resolução RDC 
272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a 
verificação do produto no ato da entrega.

004 Kg 21 R$ 2,37 R$ 49,77

Beterraba, in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira qua-
lidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de su-
jidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, conforme a legislação, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verifi-
cação do produto no ato da entrega.

005 Kg 48 R$ 2,66 R$ 127,68

Cebola branca, in natura; bem desenvolvida, acondicionada em caixa 
de plástico limpa ou sacolas transparente, primeira qualidade; tamanho 
e coloração uniforme, firme e intacto, isentos de sujidades parasitas e 
larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte;

006 Kg 104 R$ 2,83 R$ 294,32

Cenoura, in natura, bem desenvolvida, acondicionado em caixa de plás-
tico limpa ou sacolas transparentes; primeira qualidade; tamanho fir-
me e intacto, isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verifi-
cação do produto no ato da entrega.

007 Kg 100 R$ 2,17 R$ 217,00

Chuchu, cor verde, in natura; acondicionados em caixas de plástico ou 
em sacolas transparentes; bem desenvolvida primeira qualidade; tama-
nho e coloração uniforme, firme e intacto, isentos de sujidades parasitas 
e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme 
a legislação; conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA 
e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato 
da entrega.

008 Fx 200 R$ 1,11 R$ 222,00

Couve, in natura: apresentação fresca em feixes; acondicionado em sa-
colas transparentes; bem desenvolvida primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades parasitas e lar-
vas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a 
legislação, conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e 
suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da 
entrega.

009 Kg 110 R$ 5,33 R$ 586,30

Inhame, in natura, bem desenvolvido, acondicionado em caixa de plás-
tico limpa; primeira qualidade; tamanho firme e intacto, isentos de su-
jidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA 
e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato 
da entrega.
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010 Kg 20 R$ 6,00 R$ 120,00

Milho Verde, espigas frescas e sem sujidades, bem desenvolvida, primei-
ra qualidade, tamanho e coloração uniforme firme e intacto, isentos de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, conforme a legislação, resolução RDC 272, de 22/09/2005 
da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeita a verificação no ato da 
entrega

011 Fx 90 R$ 0,80 R$ 72,00

Salsinha, variedade: lisa comum, in natura; em feixes, acondicionado em 
sacolas transparentes; bem desenvolvida, primeira qualidade; tamanho 
e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades parasitas e 
larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações poste-
riores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

012 Kg 20 R$ 5,87 R$ 117,40

Vagem, in natura, acondicionado em sacolas transparentes em 1kg, bem 
desenvolvida,; primeira qualidade; tamanho firme e intacto, isentos de 
sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA 
e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato 
da entrega.

TOTAL R$ 2.437,97

VALOR: O limite de do contratado de até R$ 2.437,97 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e sete cen-
tavos) de acordo com a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ano 2016, conforme legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de de-
zembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 106 2017
Publicação Nº 90722

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2017.

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

CONTRATADO: DORVALINO SENA DUTRA

OBJETO: O contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar ao contratante conforme 
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

Nº de 
Ordem Unid Quant. Valor 

Unit.
Valor

Total
Descrição

001 Kg 714 R$ 28,00 R$ 19.992,00
PEIXE DE ÁGUA DOCE (FILÉ DE TILÁPIA), congelado em pacotes de 
1kg resfriado, limpo, não amolecido, cor própria da espécie, cortes 
em bife, embalados em embalagem de plástico

TOTAL R$ 19.992,00

VALOR: O limite de do contratado de até R$ 19.992,00 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais) de acordo com 
a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ano 2016, conforme legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de de-
zembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:
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ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 114 2017
Publicação Nº 90721

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2017.

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

CONTRATADO: GLEYTON KEDS DE CARVALHO

OBJETO: O contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar ao contratante conforme 
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

Nº de 
Ordem Unid Quant. Valor 

Unit.
Valor

Total
Descrição

001 kG 45 R$ 2,00 R$ 90,00

Abacate in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira 
qualidade; firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme le-
gislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVI-
SA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto 
no ato da entrega.

002 Kg 35 R$ 2,50 R$ 87,50

Abobrinha verde, primeira qualidade; tamanho e coloração unifor-
me, firme e intacto; acondicionada em caixas plásticas, isentos de 
sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do ma-
nuseio e transporte, conforme a legislação, conforme a resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, 
sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

003 Kg 100 R$ 2,50 R$ 250,00

Aipim, variedade: branca, in natura; acondicionado em caixa plásti-
ca, limpa, ou sacolas transparentes; primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades parasitas 
e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, 
conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas 
alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da 
entrega.

004 Kg 74 R$ 2,46

R$ 182,04
Banana Nanica in natura; acondicionado em caixa de plástico; pri-
meira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriun-
dos do manuseio e transporte, conforme a legislação, conforme a 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações 
posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

005 Kg 100 R$ 2,62 R$ 262,00

Banana Prata in natura; acondicionado em caixa de plástico; pri-
meira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriun-
dos do manuseio e transporte, conforme a legislação, conforme a 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações 
posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

006 Kg 200 R$ 4,95 R$ 990,00

Banana da Terra in natura; acondicionado em caixa de plástico; 
primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriun-
dos do manuseio e transporte, conforme a legislação, conforme a 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações 
posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

007 Kg 40 R$ 2,80 R$ 112,00

Batata Doce, in natura acondicionado em caixa de polipropileno, 
primeira qualidade tamanho e coloração uniforme, firme e intac-
to, isento de sujidade de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundo do manuseio e transporte, conforme a legislação 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações 
posteriores, sujeita a verificação do produto no ato da entrega.

008 Kg 180 R$ 2,50 R$ 450,00

Laranja, pêra in natura; acondicionado em caixas de plástico limpa; 
primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriun-
dos do manuseio e transporte, conforme a legislação; conforme a 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações 
posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.
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009 Kg 30 R$ 5,74 R$ 172,20
Limão tahiti, médio e graúdo, de boa qualidade, macio, intacto com 
cheiro e sabor próprio, em embalagem plástica, transparente de 
1kg;

010 Kg 240 R$ 1,60 R$ 384,00

Melancia tipo graúda; cor da polpa: vermelha; in natura; peso 
aproximado de 10 kg acondicionado a granel, bem desenvolvida; 
primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriun-
dos do manuseio e transporte, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a 
verificação do produto no ato da entrega.

TOTAL R$ 2.979,74

VALOR: O limite do contratado de até R$ 2.979,74 (dois mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centa-
vos) de acordo com a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ano 2016, conforme legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de de-
zembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 117 2017
Publicação Nº 90720

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2017.

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

CONTRATADO: JOSÉ MÁRIO DA SILVA

OBJETO: O contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar ao contratante conforme 
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

Nº de 
Ordem Unid Quant. Valor 

Unit.
Valor

Total
Descrição

001 Kg 40 R$ 2,37 R$ 94,80

Abobora jacaré madura de primeira qualidade; tamanho, coloração unifor-
me, firme e intacta acondicionado em caixa de plástico; isentos de sujida-
des, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transpor-
te, conforme legislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no 
ato da entrega.

002 Kg 21 R$ 2,37 R$ 49,77

Beterraba, in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira quali-
dade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, 
conforme a legislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no 
ato da entrega.

003 Kg 50 R$ 2,83 R$ 141,500

Cenoura, in natura, bem desenvolvida, acondicionado em caixa de plástico 
limpa ou sacolas transparentes; primeira qualidade; tamanho firme e intac-
to, isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da 
ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no 
ato da entrega.

004 Kg 50 R$ 2,17 R$ 195,30

Chuchu, cor verde, in natura; acondicionados em caixas de plástico ou em 
sacolas transparentes; bem desenvolvida primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniforme, firme e intacto, isentos de sujidades parasitas e larvas, 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a legisla-
ção; conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas 
alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

005 Kg 100 R$ 5,50 R$ 550,00

Farinha de Mandioca, branca crua, acondicionada em sacolas transparen-
tes de 1Kg, sem sujidades, legislação conforme resolução RDC 263 de 
22/09/2005 e suas alterações posteriores, sujeita a verificação do produto 
no ato da entrega
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006 Kg 110 R$ 5,33 R$ 586,30

Inhame, in natura, bem desenvolvido, acondicionado em caixa de plástico 
limpa; primeira qualidade; tamanho firme e intacto, isentos de sujidades 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, 
conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas altera-
ções posteriores, sujeitas a verificação do produto no

ato da entrega.

007 Kg 30 R$ 1,66 R$ 49,80

Repolho hibrido; in natura; acondicionado a granel, bem desenvolvido; pri-
meira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos 
de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio 
e transporte, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA 
e suas alterações posteriores, sujeita a verificação do produto no ato da 
entrega.

008 Kg 50 R$ 3,99 R$ 199,50

Tomate, variedade longa vida, cor vermelha, in natura, acondicionado em 
sacolas transparentes ou caixa de plástico; bem desenvolvido, primeira qua-
lidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, isentos de sujidades 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, 
conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas altera-
ções posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

009 Kg 20 R$ 5,87 R$ 117,40

Vagem, in natura, acondicionado em sacolas transparentes em 1kg, bem 
desenvolvida,; primeira qualidade; tamanho firme e intacto, isentos de su-
jidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e trans-
porte, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas 
alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no

ato da entrega.

TOTAL R$ 1.984,37

VALOR: O limite de do contratado de até R$ 1.984,37 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centa-
vos) de acordo com a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ano 2016, conforme legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de de-
zembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 132 2017
Publicação Nº 90719

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2017.

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

CONTRATADO: SEBASTIÃO ESTEVAM DA COSTA

OBJETO: O contratado se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da agricultura familiar ao contratante conforme 
descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

Nº de 
Ordem Unid Quant. Valor 

Unit.
Valor

Total
Descrição

001 Kg 40 R$ 2,37 R$ 94,80

Abobora jacaré madura de primeira qualidade; tamanho, coloração uniforme, 
firme e intacta acondicionado em caixa de plástico; isentos de sujidades, para-
sitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme 
legislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas 
alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

002 Kg 35 R$ 2,50 R$ 87,50

Abobrinha verde, primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme 
e intacto; acondicionada em caixas plásticas, isentos de sujidades parasitas 
e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a 
legislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas 
alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.
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003 Pés 200 R$ 1,19 R$ 238,00

Alface lisa, apresentação: fresca; acondicionado em caixa plástico ou em sa-
colas transparentes; primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, isen-
tos de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manu-
seio e transporte, conforme legislação, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação 
do produto no ato da entrega.

004 Kg 74 R$ 2,46 R$ 182,04

Banana Nanica, in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira qua-
lidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades 
parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, con-
forme a legislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVI-
SA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da 
entrega.

005 Kg 96 R$ 2,62 R$ 251,52

Banana Prata, in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira qualida-
de; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades para-
sitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme 
a legislação, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas 
alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

006 Kg 40 R$ 2,80 R$ 112,00

Batata Doce, in natura acondicionado em caixa de polipropileno, primeira qua-
lidade tamanho e coloração uniforme, firme e intacto, isento de sujidade de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos oriundo do manuseio e trans-
porte, conforme a legislação resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e 
suas alterações posteriores, sujeita a verificação do produto no ato da entrega.

007 Fx 82 R$ 0,80 R$ 65,60

Cebolinha verde, in natura; apresentação: fresca em feixes; acondicionados 
em sacolas transparentes, bem desenvolvida, primeira qualidade; tamanho e 
coloração uniforme, firme e intacto, isentos de sujidades parasitas e larvas, 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a resolução 
RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a 
verificação do produto no ato da entrega.

008 Kg 100 R$ 2,83 R$ 283,00

Cenoura, in natura, bem desenvolvida, acondicionado em caixa de plástico 
limpa ou sacolas transparentes; primeira qualidade; tamanho firme e intacto, 
isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos oriundos do manu-
seio e transporte, conforme a resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA 
e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do produto no ato da en-
trega.

009 Fx 165 R$ 1,11 R$ 183,15

Couve, in natura: apresentação fresca em feixes; acondicionado em sacolas 
transparentes; bem desenvolvida primeira qualidade; tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a legislação, conforme 
resolução RDC 272, de 22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, 
sujeitas a verificação do produto no ato da entrega.

010 Fx 90 R$ 0,80 R$ 72,00

Salsa, variedade: lisa comum, in natura; em feixes, acondicionado em sacolas 
transparentes; bem desenvolvida, primeira qualidade; tamanho e coloração 
uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades parasitas e larvas, sem danos 
físicos oriundos do manuseio e transporte, conforme a resolução RDC 272, de 
22/09/2005, da ANVISA e suas alterações posteriores, sujeitas a verificação do 
produto no ato da entrega.

TOTAL R$ 1.386,61

VALOR: O limite de do contratado de até R$ 1.386,61 (um mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) 
de acordo com a Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP ano 2016, conforme legislação do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de de-
zembro de 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:
ASSINATURA: 02 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 141 2017
Publicação Nº 90718

EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2017.

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

CONTRATADO: TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de serviços de terceiros, de veículos tipo Kombi, van, micro
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-ônibus e ônibus para prestar serviços ao transporte escolar, no período de 02 de maio a 30 de junho de 2017, num total 
de 41 (quarenta e um) dias letivos (municipal), e 41 (quarenta) dias letivos (Estado), linhas do Município, para as escolas 
da Rede Municipal de Ensino e linhas compartilhadas com o Município, conforme descrição abaixo:

Escolas da Rede Estadual

Escola Turno Veiculo
Nº de

Viagens

Percurso 
ida e volta 

KM
Valor KM

Custo 41

Dias

Cº São Domingos x EEEFM Sebastião 
Coimbra Elizeu

Mat.

Vesp
Kombi 41 104 R$ 2,96 R$ 12.621,44

Bom Destino x Associação Pestalozzi Mat. Kombi 16 50,8 R$ 3,97 R$ 3.226,82

TOTAL R$ 15.848,26

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 15.848,26 (quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis 
centavos).

VIGÊNCIA: o prazo contratual será a partir de sua assinatura até 30 de junho de 2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 142 2017
Publicação Nº 90717

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2017.

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

CONTRATADO: AMA TRANSPORTES LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de serviços de terceiros, de veículos tipo Kombi, van, micro
-ônibus e ônibus para prestar serviços ao transporte escolar, no período de 02 de maio a 30 de junho de 2017, num total 
de 41 (quarenta e um) dias letivos (municipal), e 41 (quarenta) dias letivos (Estado), linhas do Município, para as escolas 
da Rede Municipal de Ensino e linhas compartilhadas com o Município, conforme descrição abaixo:

Escolas da Rede Municipal

Escola Turno Veiculo
Nº de

Viagens
Percurso ida 
e volta KM Valor KM

Custo 41

Dias

Cº Araponga x Cº da Neblina x Cº Vantuil x 
Prop. Sr. Divino x EMEIEF Santa Luzia do Azul Vesp. Kombi 41 47 R$ 4,49 R$ 8.652,23

Prop. Sr. Fernandinho x EMEIEF Santa Luzia do 
Azul Mat. Kombi 41 20 R$ 4,70 R$ 3.854,00

Prop. Renata x Rosinha x Zé Vicente x João Jus-
to x EMEIEF Santa Luzia do Azul Vesp. Kombi 41 67 R$ 3,62 R$ 9.944,14

TOTAL R$ 24.450,37



04/07/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 795

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 10

Escolas da Rede Estadual

Escola Turno Veiculo
Nº de

Viagens
Percurso ida 
e volta KM Valor KM

Custo 41

Dias

Cº Santa Rita x EEEFM Sebastião Coimbra Eli-
zeu

Mat.

Vesp. Kombi 41 78 R$ 3,62 R$ 11.576,76

Cº Alexandrino x Vantuil x Brás Soares x Ara-
ponga x Cº da Suã x EEEFM Olegário Martins Mat. Kombi 41 53 R$ 4,27 R$ 9.278,71

Prop. D. Rosinha x Renata x Dornela x Justo x 
EEEFM Olegário Martins Mat. Kombi 41 57 R$ 4,27 R$ 9.978,99

TOTAL R$ 30.834,46

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 55.284,83 (cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e três centavos).

VIGÊNCIA: o prazo contratual será a partir de sua assinatura até 30 de junho de 2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 145 2017
Publicação Nº 90716

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2017.

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

CONTRATADO: ROGÉRIO ANTONIO BELO ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de serviços de terceiros, de veículos tipo Kombi, van, micro
-ônibus e ônibus para prestar serviços ao transporte escolar, no período de 02 de maio a 30 de junho de 2017, num total 
de 41 (quarenta e um) dias letivos (municipal), e 41 (quarenta) dias letivos (Estado), linhas do Município, para as escolas 
da Rede Municipal de Ensino e linhas compartilhadas com o Município, conforme descrição abaixo:

Escolas da Rede Municipal

Escola Turno Veiculo
Nº de

Viagens
Percurso ida 
e volta KM Valor KM

Custo 41

Dias

Fazenda Eduardo x Prop. Sr. Jelton x Prop. Sr. 
Onofre Calais x EMEIEF José Marques da Rocha

Mat.

Vesp.
Kombi 41 83,9 R$ 1,00 R$ 3.439,90

TOTAL R$ 3.439,90
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Escolas da Rede Estadual

Escola Turno Veiculo
Nº de

Viagens
Percurso ida 
e volta KM Valor KM

Custo 41

Dias

Cº Barra Mansa x Cº Azul x Brejão x Cº Santa 
Rosa x Cº Santo Agostinho x Santo Agostinho x 
Associação Pestalozzi

Mat.

Vesp.
Kombi 17 148 R$ 2,96 R$ 7.447,36

Vila Nelita x Fazenda Nicco x Santa Cruz x As-
sociação Pestalozzi

Mat.

Vesp
Kombi 17 48 R$ 5,58 R$ 3.239,52

TOTAL R$ 10.686,88

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 14.126,78 (quatorze mil cento e vinte e seis reais e setenta e oito cen-
tavos).

VIGÊNCIA: o prazo contratual será a partir de sua assinatura até 30 de junho de 2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 02 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 155 2017
Publicação Nº 90698

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2017.

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

CONTRATADO: AUTO SALES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores para os veículos desta municipalidade, 
conforme discriminação abaixo:

Item Unidade Quant. Descrição VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 Unid. 12 Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha alta 
resistência dimensões 215/50 R 17 R$ 399,00 R$ 4.788,00

06 Unid 34
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem borracha alta re-
sistência, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem 
câmara dimensões 275/80 R22.5 – liso.

R$ 1.309,00 R$ 44.506,00

07 Unid 06

Pneus veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, liso material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, ma-
terial flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça 
diagonal, dimensões 1000 x 20, mínimo 16 lonas, tipo com câmara;

R$ 919,00 R$ 5.514,00

11 Unid 12 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, dimensões 185/70, R14, tipo sem câmara, modelo radial; R$ 222,00 R$ 2.664,00
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13 Unid 24
Pneus veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta re-
sistência, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem 
câmara, dimensões 215/80 R 22.5 – liso.

R$ 1.309,00 R$ 31.416,00

19 Unid 08 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, tipo sem câmara, modelo radial, dimensões 175/70 R 13; R$ 161,00 R$ 1.288,00

35 Unid. 02

Pneus veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, liso material 
talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resistência, ma-
terial flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça 
diagonal, dimensões 1000 x 20, mínimo 16 lonas, tipo com câmara;

R$ 919,00 R$ 1.838,00

42 Unid 08 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, dimensões 175/70 ARO 14, tipo sem câmara, modelo radial; R$ 222,00 R$ 1.776,00

46 Unid 12 Pneus veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resis-
tência, tipo sem câmara, dimensões 175/70 R 13; R$ 161,00 R$ 1.932,00

47 Unid 08 Pneus veículo automotivo novo, material banda rodagem borracha alta 
resistência, tipo sem câmara modelo radial, dimensões 175/70 R14; R$ 222,00 R$ 1.776,00

48 Unid 08

Pneus veículo automotivo, material carcaça lona poliéster, borrachudo 
material talão arame aço, material banda rodagem borracha alta resis-
tência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutu-
ra carcaça diagonal, dimensões 1000 x 20, mínimo 16 lonas mínimo 23 
mm Sulco, tipo com câmara;

R$ 899,00 R$ 7.192,00

54 Unid 12 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, dimensões 175/70 R 14, tipo sem câmara, modelo radial; R$ 222,00 R$ 2.664,00

55 Unid 08 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, dimensões 175/70 R 13 tipo sem câmara, modelo radial; R$ 161,00 R$ 1.288,00

57 Unid 12
Pneus veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta re-
sistência, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem 
câmara, mínimo 16 lonas, dimensões 215/80 R 22.5;

R$ 1.309,00 R$ 15.708,00

77 Unid 16 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, tipo sem câmara, modelo radial, dimensões 185/70 R 14; R$ 227,00 R$ 3.632,00

78 Unid 08 Pneus veículo automotivo novos, material banda rodagem borracha alta 
resistência, dimensões 175/70 R 14 tipo sem câmara, modelo radial; R$ 161,00 R$ 1.288,00

TOTAL R$ 129.270,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 129.270,00 (cento e vinte e nove mil duzentos e setenta reais), a ser 
pago em 02 (duas) parcelas;

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 31 de dezembro de 
2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 156 2017
Publicação Nº 90701

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2017.

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

CONTRATADO: TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
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OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores para os veículos desta municipalidade, 
conforme discriminação abaixo:

Item Unidade Quant. Descrição VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

03 Unid. 12 Pneus veículos automotivo novos, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem, câmara, dimensões 175/65 ARO14 R$ 219,00 R$ 2.628,00

10 Unid 20 Protetor de Câmara 1000x20 R$ 28,00 R$ 560,00

16 Unid 16
Pneus veículos automotivo novos, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial, dimensões 185/65 
R 14

R$ 213,00 R$ 3.408,00

17 Unid 20 Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem, câmara, dimensões 175/65 R 14 R$ 215,00 R$ 4.300,00

23 Unid 12 Pneus veículo automotivo, tipo estrutura carcaça radial dimensões 
225/70 R 15 R$ 446,00 R$ 5.352,00

37 Unid 06 Protetor de Câmara 1000x20 material borracha R$ 28,00 R$ 168,00

41 Unid 06 Protetor de Câmara 900x20 material borracha R$ 28,00 R$ 168,00

51 Unid 12 Protetor de Câmara 1000x20 material borracha R$ 28,00 R$ 336,00

58 Unid 08

Pneus veículos automotivo, material banda rodagem borracha alta 
resistência, tipo estrutura carcaça radial, Borrachudo características 
adicionais sem câmara mínimo 16 lonas dimensões 1000x20 – bor-
rachudo.

R$ 1.285,00 R$ 10.280,00

59 Unid 02
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem borracha alta re-
sistência, tipo estrutura carcaça radial Liso, características adicionais 
sem câmara, mínimo 16 lonas, dimensões 1000x20 – liso.

R$ 1.279,00 R$ 2.558,00

67 Unid 04 Pneus novos nas dimensões 20.5x25 de no mínimo 16 lonas R$ 4.497,00 R$ 17.988,00

75 Unid 14
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem borracha alta 
resistência, , tipo sem câmara, modelo radial, nas dimensões 195/75 
R 16.

TOTAL R$ 54.158,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 54.158,00 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais), a ser 
pago em 02 (duas) parcelas;

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 31 de dezembro de 
2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 157 2017
Publicação Nº 90702

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2017.

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

CONTRATADO: RICOM PNEUS LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores para os veículos desta municipalidade, 
conforme discriminação abaixo:
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Item Unidade Quant. Descrição VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

08 Unid. 12

Pneus veículos automotivo novos, material carcaça lona poliéster bor-
rachudo material talão arame aço, material banda rodagem, borracha 
alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo 
estrutura carcaça diagonal, mínimo 16 lonas mínimo 23 mm sulco tipo 
com câmara,dimensões 1000x20 - borrachudo

R$ 1.095,00 R$ 13.140,00

15 Unid. 08 Pneus veículos automotivos novos, material banda rodagem borracha 
alta resistência dimensões 215/70 R 14 R$ 533,00 R$ 4.264,00

34 Unid 04

Pneus veículos automotivo novos, material carcaça lona poliéster bor-
rachudo material talão arame aço, material banda rodagem, borracha 
alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo 
estrutura carcaça diagonal, mínimo 16 lonas mínimo 23 mm sulco tipo 
com câmara,dimensões 1000x20 - borrachudo

R$ 1.095 R$ 4.380,00

39 Unid 02

Pneus veículos automotivo novos, material carcaça lona poliéster liso 
material talão arame aço, material banda rodagem, borracha alta resis-
tência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura 
carcaça diagonal, mínimo 14 lonas tipo com câmara,dimensões 900x20 
- liso

R$ 885,00 R$ 1.770,00

49 Unid 04

Pneus veículos automotivo novos, material carcaça lona poliéster liso 
material talão arame aço, material banda rodagem, borracha alta resis-
tência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura 
carcaça diagonal, mínimo 16 lonas tipo com câmara,dimensões 1000x20 
- liso

R4 1.029,00 R$ 4.116,00

TOTAL R$ 27.670,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 27.670,00 (vinte e sete mil seiscentos e setenta reais), a ser pago em 
02 (duas) parcelas;

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 31 de dezembro de 
2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 158 2017
Publicação Nº 90703

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2017.

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

CONTRATADO: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI - EPP

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores para os veículos desta municipalidade, 
conforme discriminação abaixo:

Item Unidade Quant. Descrição VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

02 Unid. 12
Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial dimensões 175/65 
ARO 14

R$ 205,00 R$ 2.460,00

04 Unid. 04
Pneus material banda rodagem borracha alta resistência, tipo es-
trutura carcaça radial características adicionais sem câmara, dimen-
sões 245/70 R16

R$ 550,00 R$ 2.200,00

05 Unid 16
Pneus para veículos automotivo novo, material banda rodagem bor-
racha alta resistência, 8 lonas, tipo sem câmara, dimensões 185/80 
R14

R$ 290,00 R$ 4.640,00

09 Unid 20 Câmara ar para pneus 1000x20 R$ 63,00 R$ 1.260,00

12 Unid 20
Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial dimensões 175/70 
ARO 14

R$ 224,00 R$ 4.480,00
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14 Unid 18
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem borracha alta 
resistência, tipo estrutura carcaças radial características adicionais 
sem câmara, dimensões 215/75 R 17.5

R$ 600,00 R$ 10.800,00

18 Unid 20
Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial dimensões 175/70 
ARO 14

R$ 224,00 R$ 4.480,00

20 Unid 12
Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial dimensões 225/75 
R 16

R$ 414,00 R$ 4.968,00

21 Unid 24
Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial dimensões 185/80 
R 14

R$ 290,00 R$ 6.960,00

22 Unid 24
Pneus veículos automotivo novo, material banda rodagem borracha 
alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial dimensões 195/75 
R 16

R$ 450,00 R$ 10.800,00

24 Unid 04 Pneus veículos automotivo, características adicionais com câmara, 
tipo borrachudo dimensões 750/16 R – Borrachudo. R$ 475,00 R$ 1.900,00

25 Unid 02 Pneus veículos automotivo, características adicionais com câmara, 
dimensões 750/16 R - liso R$ 455,00 R$ 910,00

26 Unid 04 Câmaras de ar para pneus 750/R 16 R$ 44,00 R$ 176,00
27 Unid 02 Pneus novos tipo borrachudos traseira 110/90 R 17 R$ 180,00 R$ 360,00
28 Unid 02 Pneus novos borrachudos dianteiras 90/90 R 19 R$ 165,00 R$ 330,00
29 Unid 02 Câmaras de ar para pneus 110/90 R 17 R$ 30,00 R$ 60,00
30 Unid 02 Câmaras de ar para pneus 90/90 R 19 R$ 30,00 R$ 60,00
31 Unid 06 Pneus novos 1300 x 24 mínimo 16 lonas diagonal para tração R$ 1.840,00 R$ 11.040,00
32 Unid 06 Protetor de câmara 1300x24 R$ 59,00 R$ 354,00
33 Unid 06 Câmara de ar para pneu 1300x24 R$ 170,00 R$ 1.020,00
36 Unid 06 Câmara ar para pneu 1000x20 material borracha R$ 63,00 R$ 378,00

38 Unid 04

Pneus veículos automotivo, material carcaça lona poliéster, borra-
chudo material talão arame aço, material banda rodagem, borracha 
alta resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade 
tipo estrutura carcaça diagonal, mínimo 14 lonas, tipo com câmara, 
dimensões 900x20 – Borrachudo.

R$ 925,00 R$ 3.700,00

40 Unid 06 Câmara de ar para pneu 900x20 material borracha R$ 63,00 R$ 378,00

43 Unid 16

Pneus veículos automotivo, material carcaça lona poliéster, borrachu-
do material talão arame aço, material banda rodagem, borracha alta 
resistência, material flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo 
com câmara. Pneu 7.50 Aro 16 Diagonal para ônibus e caminhões.

R$ 450,00 R$ 7.200,00

44 Unid 10 Câmara 7.50-16 Câmaras de ar para pneus. R$ 44,00 R$ 440,00
45 Unid 10 Protetores de Câmaras 7.50x16 R$ 20,00 R$ 200,00

50 Unid 12 Câmara ar para pneu 1000x20 câmara de ar para pneu 1000x20, 
material borracha. R$ 63,00 R$ 756,00

53 Unid 18
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem, borracha alta 
resistência, tipo estrutura carcaça radial , características adicionais 
sem câmara, liso. Dimensões 215/75 R 17.5

R$ 600,00 R$ 10.800,00

56 Unid 06
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem, borracha alta 
resistência, tipo estrutura carcaça radial , características adicionais 
sem câmara, liso. Dimensões 235/75 R 17

R$ 440,00 R$ 2.640,00

60 Unid 06 Câmara ar para pneu 1000x20 material borracha R$ 63,00 R$ 378,00
61 Unid 02 Pneu 12.5 80 x 18 mínimo 10 lonas R$ 979,00 R$ 1.958,00
62 Unid 04 Câmara de ar para pneus 12 80 x 18 R$ 70,00 R$ 280,00
63 Unid 04 Pneus novos mínimo 16 lonas dimensões 19.5 x 24 R$ 2.070,00 R$ 8.280,00
64 Unid 06 Câmara ar para pneu 19.5 x 24 R$ 200,00 R$ 1.200,00
65 Unid 08 Pneus novos nas dimensões 17.5 x 25 de no mínimo 16 lonas R$ 2.340,00 R$ 18.720,00
66 Unid 06 Câmara de ar para pneus 17.5 x 25 R$ 240,00 R$ 1.440,00
68 Unid 04 Câmara de ar para pneus 20.5 x 25 R$ 350,00 R$ 1.400,00
69 Unid 06 Pneus novos 1400x24, novos mínimo 16 lonas diagonal para tração. R$ 1.785,00 R$ 10.710,00
70 Unid 12 Protetores de Câmaras 1400 x 24 R$ 70,00 R$ 840,00
71 Unid 12 Câmaras de ar para pneus 1400 x 24 R$ 180,00 R$ 2.160,00
72 Unid 06 Pneus novos 1300 x 24 mínimo 16 lonas diagonal para tração. R$ 1.830,00 R$ 10.980,00
73 Unid 12 Protetor de Câmara 1300 x 24 R$ 70,00 R$ 840,00
74 Unid 12 Câmara de ar para pneu 1300x24 R$ 180,00 R$ 2.160,00

76 Unid 12
Pneus veículos automotivo, material banda rodagem, borra-
cha alta resistência, tipo sem câmara, modelo radial. Dimensões 
175/70ARO14

R$ 222,00 R$ 2.664,00

79 Unid 16 Pneus veículos automotivo, material banda rodagem, borracha alta 
resistência, tipo sem câmara, modelo radial. Dimensões 185/80 R14 R$ 290,00 R$ 4.640,00

TOTAL R$ 164.400,00
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VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 164.400,00 (cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais), a ser 
pago em 02 (duas) parcelas;

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 31 de dezembro de 
2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 159 2017
Publicação Nº 90704

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2017.

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

CONTRATADO: COMERCIAL DE GÁS D’ KASA LTDA – ME

OBJETO: Constitui objeto do presente fornecimento de gás de cozinha GLP, para as escolas e repartições:

Item Descrição Unid. Quant. Valor unit. Valor total

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01
Carga de gás – GLP composição básica de propano e butano 
(gás de cozinha), unidade de fornecimento botijas com 13kg, 
retornável; aplicação fogões domésticos e industriais.

Unid 360 R$ 55,00 R$ 19.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02
Carga de gás – GLP composição básica de propano e butano 
(gás de cozinha), unidade de fornecimento botijas com 13kg, 
retornável; aplicação fogões domésticos e industriais.

Unid 230 R$ 55,00 R$ 12.650,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

03
Carga de gás – GLP composição básica de propano e butano 
(gás de cozinha), unidade de fornecimento botijas com 13kg, 
retornável; aplicação fogões domésticos e industriais.

Unid 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00

04
Carga de gás – GLP composição básica de propano e butano 
(gás de cozinha), unidade de fornecimento botijas com 13kg, 
retornável; aplicação fogões domésticos e industriais.

Unid 70 R$ 55,00 R$ 3.850,00

TOTAL R$ 39.050,00

VALOR: O valor global deste Contrato é de R$ 39.050,00 (trinta e nove mil e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência da data da assinatura a 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 24 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE
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CONTRATO Nº 161 2017
Publicação Nº 90705

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2017.

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

CONTRATADO: GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de materiais de expediente, no âmbito deste Município para 
atender as Unidades escolares/Ensino Fundamental que servirão para reposição do estoque anual conforme a especifica-
ção e quantitativos, conforme discriminada abaixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR. TOTAL

02 Apagador de quadro branco; com deposito; material do corpo: plástico 
azul; material da base: feltro; largura: 50 mm; comprimento: 150 m; 50 Unid R$ 13,80 R$ 690,00

04

Barbante de fios n° 08, RL/240 g; 100% algodão; acabamento super-
ficial cru, com qualidade em toda sua extensão. Embalagem conforme 
praxe do fabricante, com identificação do produto, quantidade e fabri-
cante estampados no rolo.

20 PC R$ 6,80 R$ 136,00

10
Caneta esferográfica; cor azul; tipo bic; material plástico, transparente 
com orifício lateral; ponta de material tungstênio com tamanho 1,0 
mm; tampa ventilada, tubo de tinte removível; caixa com 50 unidades

50 CX R$ 49,00 R$ 2.450,00

11
Caneta esferográfica; cor preta; tipo bic; material plástico, transparen-
te com orifício lateral; ponta de material tungstênio com tamanho 1,0 
mm; tampa ventilada, tubo de tinte removível; caixa com 50 unidades.

50 CX R$ 49,00 R$ 1.470,00

13 Caixa organizadora, G, lilás empolipropileno, acompanha 2 pegadores/
encaixes para mãos e 2 caneleta. 16 UNID R$ 37,80 R$ 604,80

14 Caixa organizadora, G, azul empolipropileno, acompanha 2 pegadores/
encaixes para mãos e 2 caneleta. 16 UNID R$ 30,40 R$ 486,40

15 Caixa organizadora, G, rosa empolipropileno, acompanha 2 pegadores/
encaixes para mãos e 2 caneleta. 16 UNID R$ 19,90 R$ 318,40

21 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g material celulose vegetal; cor bran-
ca; pacotes com 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

22 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor ama-
rela; pacotes com 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

23 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor azul 
turquesa; pacotes com 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

24 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor la-
ranja; pacotes 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

25 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor mar-
rom; pacotes com 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 125,50

26 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor pre-
ta; pacotes 20folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

26 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor rosa; 
pacotes 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

27 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor ver-
melha; pacotes com 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

28 Cartolina dupla face 65 x 48, 120 g, material celulose vegetal; cor verde 
folha; pacotes 20 folhas. 15 PC R$ 16,90 R$ 253,50

43 Corretivo liquido a base de água 18ml caixa com 12 unidades 02 CX R$ 32,40 R$ 64,80
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45 Envelope branco com tamanho de Meio Oficio 100 UNID R$ 0,49 R$ 49,00

46 Envelope kraft natural 26/ 36; primeira qualidade; gramatura de 80m²; 
acondicionada em caixa. 100 UNID R$ 0,39 R$ 39,00

47 Envelope Kraft branco 31/41; primeira qualidade; gramatura de 80m²; 
acondicionada em caixa. 100 UNID R$ 0,59 R$ 59,00

49 Envelope; tamanho da folha A4; em papel pardo; de primeira qualida-
de. 100 UNID R$ 0,29 R$ 29,00

54
EV.A, 1,5 m m; placa 297 x 420 listrado c/ placa emborrachadas, de 
primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura homogênea. Pacotes 
com, 10 folhas

15 PC R$ 30,90 R$ 463,50

65 EV.A; placa 56 x 46 fantasia placa emborrachadas, de primeira quali-
dade, lavável, atóxico e de textura homogênea. Pacotes com, 10 folhas 15 PC R$ 32,90 R$ 493,50

70 Fitilho 05 mm; rolo 50 m; pacotes com 10 cores variados. 05 PC R$ 18,00 R$ 90,00

71 Giz escolar Branco; apresentação palito; atóxico e antialérgico; caixa 
com 64 unidades. 20 CX R$ 2,49 R$ 49,80

72 Giz escolar colorido; caixa com 64 palitos; atóxico e anti- alérgico. 10 CX R$ 3,49 R$ 34,90

73 Gizão de cera com 12 cores; pacotes com 12 unidades. 20 PC R$ 51,00 R$ 1.020,00

74

Grampeador industrial de metal, profissional, com capacidade mínima-
para grampear 100 (cem) folhas, 75g/m² adaptável a grampos 23/6, 
23/8, 23/10, 23/13 e 23/15, com ajuste e profundidade, cores neutras 
, garantia mínima de 12 meses com atendimento no estado do espírito 
santo

20 UNID R$ 27,80 R$ 556,00

75 Grampo grampeador 26/6 material: aço carbono com acabamento gal-
vanizado, tamanho 26/6 stalesgrapas com 5000 unidades caixas 10 CX R$ 6,45 R$ 64,50

76 Lápis adicionado com Borracha; boa qualidade, caixa com 12 unidades. 10 CX R$ 13,80 R$ 138,00

77 Lápis colorido de gliter; boa qualidade. 10 UNID R$ 1,08 R$ 10,80

82 Massa de Modelar; atóxica; caixa com 6 cores variadas. 100 CX R$ 6,40 R$ 640,00

83 Bola de isopor maciça para artesanato; diâmetro 25 mm, com 100 uni-
dades; 02 PC R$ 33,80 R$ 67,60

84 Bola de isopor maciça para artesanato; diâmetro 50 mm, com 100 uni-
dades; 03 PC R$ 47,00 R$ 141,00

85 Papel camurça, gramatura 85g, folha 40 cm x 60 cm; cor salmão; pa-
cotes com 25 folhas. 10 PC R$ 21,75 R$ 217,50

86 Papel camurça, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; cor amarela; 
pacotes com 25 folhas. 15 PC R$ 21,75 R$ 326,25

87 Papel camurça, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; Cor azul celeste; 
pacotes com 25 folhas. 10 PC R$ 21,75 R$ 217,50

88 Papel camurça, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; cor preta; paco-
tes com 25 folhas. 10 PC R$ 21,75 R$ 217,50

89 Papel camurça, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; cor verde ban-
deira; pacotes com 25 folhas. 10 PC R$ 21,75 R$ 217,50

90 Papel camurça, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; cor verde; pa-
cotes com 25 folhas. 10 PC R$ 21,75 R$ 217,50
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91 Papel camurça, gramatura: 85g, folha 40 cm x 60 cm; cor vermelho; 
pacotes com 25 folhas. 10 PC R$ 21,75 R$ 217,50

93 Papel cartão 65 x48 240 g; cor amarela 15 unidades. 15 UNID R$ 0,99 R$ 14,85

94 Papel cartão 65 x48 240 g; cor azul 15 unidades. 15 UNID R$ 0,99 R$ 14,85

96 Papel cartão 65 x48 240 g; cor rosa. 15 UNID R$ 0,99 R$ 14,85

97 Papel cartão 65 x48 240 g; cor vermelha. 15 UNID R$ 0,99 R$ 14,85

98 Papel celofane; cor azul claro. 15 UNID R$ 1,19 R$ 17,85

99 Papel celofane; cor laranja. 15 UNID R$ 1,19 R$ 17,85

100 Papel celofane; cor transparente. 15 UNID R$ 1,19 R$ 17,85

101 Papel celofane; cor verde. 15 UNID R$ 1,19 R$ 17,85

102 Papel celofane; cor vermelha. 15 UNID R$ 1,19 R$ 17,85

104 Papel crepon; cor abobora; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

105 Papel crepon; cor amarela cenário; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

106 Papel crepon; cor azul celeste; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

107 Papel crepon; cor azul; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

108 Papel crepon; cor branca; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

109 Papel crepon; cor marrom; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

110 Papel crepon; cor preta; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

111 Papel crepon; cor rosa; pacote com 0 folhas 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

112 Papel crepon; cor salmão; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

113 Papel crepon; cor verde; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

114 Papel crepon; cor vermelha; pacote com 10 folhas. 10 PC R$ 9,20 R$ 92,00

115 Papel presente 50 x 70 cm pacotes 25 folhas; cores variadas. 10 PC R$ 17,00 R$ 170,00

116 Papel seda 48 x 60 cm; cor: amarelo; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

117 Papel seda 48 x 60 cm; cor: azul; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

118 Papel seda 48 x 60 cm; cor: branca; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

119 Papel seda 48 x 60 cm; cor: laranja; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

120 Papel seda 48 x 60 cm; cor: preta; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

121 Papel seda 48 x 60 cm; cor: rosa; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

122 Papel seda 48 x 60 cm; cor: roxo; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

123 Papel seda 48 x 60 cm; cor: verde; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00

124 Papel seda 48 x 60 cm; cor: vermelho; pacotes com 100 folhas. 01 PC R$ 20,00 R$ 20,00
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128 Pasta transparente A- 02; com elásticos finos; pacotes com 10 unida-
des. 50 PC R$ 17,00 R$ 850,00

137 Pistola grande, aplicadora de cola quente para bastão de cola termo-
plástica transparente, 40Wbivot. 50 UNID R$ 46,80

R$ 2.340,00

138 Pistola pequena,aplicadora de cola quente para bastão de cola termo-
plástica transparente, 40w bivot. 50 UNID R$ 31,00 R$ 1.550,00

143 Refil cola para pistola fina pacote com 1kg, bastão de cola termoplástica 
transparente. 20 KG R$ 34,00 R$ 680,00

144 Régua, escolar em plástico transparente, resistente, flexível, com es-
cala de previsão. 300 UNID R$ 5,10 R$ 1.530,00

146 Tesoura de picotar modelos variados 17 UNID R$ 7,20 R$ 122,40

147

Tesoura escolar metal, cabo preto, boa qualidade, ponta arredondada, 
tamanha aproximado 12 cm, cabo em polipropileno, atóxico, resistente, 
lamina em aço inoxidável de qualidade, que não oxide, corte laser, com 
parafuso resistente unindo as partes. Acondicionadas em embalagem 
individual contento identificação do produto e marca do fabricante.

500 UNID R$ 2,70 R$ 1.350,00

148
Tesoura; aço inox; excelente qualidade, lâmina reta em aço inox; cabo 
polipropileno, com identificação do fabricante impresso na lâmina. Ga-
rantia contra defeitos de fabricação. Uso geral, colorida, com 21cm.

10 CX R$ 8,40 R$ 84,00

150
Tesoura de picotar em zig-zag, 08 cm de largura x 24 cm de com-
primento. Aço inoxidável e resina termoplástica. Cabo emborrachado 
anatômico.

10 UNID R$ 37,80 R$ 378,00

157 TNT 40g; cor: amarelo; tecido não tecido, 100% polipropileno. Embala-
do conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

158 TNT 40g; cor: azul; tecido não tecido, 100% polipropileno. Embalado 
conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

159 TNT 40g; cor: branco; tecido não tecido, 100% polipropileno. Embalado 
conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

160 TNT 40g; cor: laranja; tecido não tecido, 100% polipropileno. Embalado 
conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

161 TNT 40g; cor: preto; tecido não tecido, 100% polipropileno. Embalado 
conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

162 TNT 40g; cor: roxo tecido não tecido, 100% polipropileno. Embalado 
conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 03 RL R$ 84,00 R$ 252,00

163 TNT 40g; cor: verde; tecido não tecido, 100% polipropileno. Embalado 
conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

164 TNT 40g; cor: vermelho, tecido não tecido, 100% polipropileno. Emba-
lado conforme o fabricante. Rolo com 30 x 133. 05 RL R$ 84,00 R$ 420,00

Valor total R$ 27.665,80

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 27.665,80 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta 
centavos);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE
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CONTRATO Nº 162 2017
Publicação Nº 90706

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2017.

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

CONTRATADO: L.V. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de materiais de expediente, no âmbito deste Município para 
atender as Unidades escolares/Ensino Fundamental que servirão para reposição do estoque anual conforme a especifica-
ção e quantitativos, conforme discriminada abaixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

06

Papel A4 210x297mm, 75G/M² branco, A4 (210 x 297mm), sulfite, gram-
tura 75g/m², alcalino, produzido com fibras de eucaliptos tratadas, multi 
funcional, elevado grau de brancura, resma de 500 folhas, caixa com 10 
resmas.

200 CX R$ 165,00 R$ 33.000,00

Valor total R$ 33.000,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 163 2017
Publicação Nº 90707

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2017.

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

CONTRATADO: POLI COMERCIAL LTDA EPP

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de materiais de expediente, no âmbito deste Município para 
atender as Unidades escolares/Ensino Fundamental que servirão para reposição do estoque anual conforme a especifica-
ção e quantitativos, conforme discriminada abaixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

03 Balde; educativo com 25 peças. 20 UNID R$ 15,62 R$ 312,40

08 Caderno espiral; quantidades de folhas: 96 folhas; divisão de 04 ma-
térias. 2.000 UNID R$ 7,99 R$ 15.980,00

09 Caderno grande, de capa dura; resistente, branca, folha pautada, de 
fácil escrita com arame, com 96 folhas caixas com 48 unidades. 10 CX R$ 194,88 R$ 1.948,80

17 Calculadora, 12 dígitos de mesa a bateria fxc2526 10 UNID R$ 44,95 R$ 449,50

66 EVA placa com Glitter 40cm x 60cm- pct c/ 5fls – nas cores: prata, ver-
de, vermelho, azul. (15 pacotes de cada cor) 15 PC R$ 20,79 R$ 311,85

67 EVA placa com Glitter 40cm x 60cm- pct c/ 5fls - ouro. 15 PC R$ 20,79 R$ 311,85

Valor total R$ 19.314,40
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VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 19.314,40 (dezenove mil trezentos e quatorze reais e quarenta centa-
vos);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 008/2016, 
de 11/11/2016

ASSINATURA: 24 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 167 2017
Publicação Nº 90708

EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2017.

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

CONTRATADO: MERCEARIA SANTANA LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) cestas básicas para doar às fa-
mílias carentes de nosso Município, sendo cada cesta composta com os itens descritos abaixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

01

ARROZ BRANCO TIPO 1, grupo beneficiado, classe longo, fino, tipo 1, 
isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uni-
forme e características do arroz tipo 1, embalado em saco plástico de 
5kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido.

875 KG R$ 2,24 R$ 1.960,00

03 EXTRATO DE TOMATE, 340 gramas acondicionado em sache de 340 gra-
mas 438 UNID R$ 1,90 R$ 832,20

05
CAFÉ, torrado e moído embalagem de 1kg de primeira qualidade, o pro-
duto deverá ter registro em órgão competente e ea embalagem deverá 
conter a especificação do produto

88 KG R$ 15,78 R$ 1.366,64

07

SAL REFINADO IODADO, com granulação uniforme e com cristais bran-
cos a iodação do sal deve seguir a legislação específica embalagem de 
polietileno de 1kg contendo identificação do produto marca do fabrican-
te, prazo de validade

88 KG R$ 1,37 R$ 120,56

09
CREME DE ALHO composto por tempero alho e sal, embalagem de 300gr 
contendo as especificações do produto, marca, data de fabricação e pra-
zo de validade.

263 UNID R$ 2,90 R$ 762,70

11
FEIJÃO CARIOQUINHA 1kg in natura, novo grãos inteiros aspecto brilho-
so, liso, isento de matéria terrosa pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1kg.

525 UNID R$ 5,80 R$ 3.045,00

13
BISCOITO TIPO MARIA, 2kg, embalagem de 2kg, contendo as especi-
ficações do produto, marca do produto, data da fabricação e prazo de 
validade

88 CX R$ 15,89 R$ 1.398,32

15

ARROZ BRANCO TIPO 1, grupo beneficiado, classe longo, fino, tipo 1, 
isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uni-
forme e características do arroz tipo 1, embalado em saco plástico de 
5kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido.

2.625 KG R$ 2,24 R$ 5.880,00

17 EXTRATO DE TOMATE, 340 gramas acondicionado em sache de 340 gra-
mas 1.312 UNID R$ 1,90 R$ 2.492,80

19
CAFÉ, torrado e moído embalagem de 1kg de primeira qualidade, o pro-
duto deverá ter registro em órgão competente e ea embalagem deverá 
conter a especificação do produto

262 KG R$ 15,78 R$ 4.134,36

21

SAL REFINADO IODADO, com granulação uniforme e com cristais bran-
cos a iodação do sal deve seguir a legislação específica embalagem de 
polietileno de 1kg contendo identificação do produto marca do fabrican-
te, prazo de validade

262 KG R$ 1,37 R$ 358,94

23
CREME DE ALHO composto por tempero alho e sal, embalagem de 300gr 
contendo as especificações do produto, marca, data de fabricação e pra-
zo de validade.

787 KG R$ 2,90 R$ 2.282,30
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25
FEIJÃO CARIOQUINHA 1kg in natura, novo grãos inteiros aspecto brilho-
so, liso, isento de matéria terrosa pedras ou corpos estranhos, fungos ou 
parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1kg.

1.575 UNID R$ 5,80 R$ 9.135,00

27
BISCOITO TIPO MARIA, 2kg, embalagem de 2kg, contendo as especi-
ficações do produto, marca do produto, data da fabricação e prazo de 
validade

262 CX R$ 15,89 R$ 4.163,18

Valor total R$ 37.954,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 37.954,00 (trinta e sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 29 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 168 2017
Publicação Nº 90709

EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2017.

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

CONTRATADO: CDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) cestas básicas para doar às fa-
mílias carentes de nosso Município, sendo cada cesta composta com os itens descritos abaixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

02

AÇUCAR CRISTAL. Cristal de cana de procedência nacional ser de safra cor-
rente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substancias no-
civas. Embalagem primaria em pacote de 5kg, transparente, em plástico 
atóxico, incolor termossoldado a embalagem secundária deve ser fardo, 
resistente, suportado o transporte sem perder sua sem perder sua inte-
gridade totalizando peso liquido de 30kg, validade mínima de 12 meses a 
contar a partir da data de entrega reposição do produto no caso de alte-
ração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem 
danificadas.

875
KG R$ 2,17 R$ 1.898,75

04

MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS. Procedência nacional, isento de mofo 
(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e 
de substancias nocivas, embalagem tipo sacos de polietileno, termossolda-
da, transparente, atóxica e resistente, contendo 1Kg, embalagem secundá-
ria, fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, 
com capacidade totalizando peso liquido de 10kg, prazo mínimo de validade 
12 (doze) meses a catar data de entrega. Reposição do produto, no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embala-
gens danificadas.

263 KG R$ 4,83 R$ 1.270,29

06 FUBA DE MILHO PACTOE DE 1KG fubá de milho, embalagem pacotes de 1kg 175 KG R$ 1,90 R$ 332,50

08 CARNE SECA (CHARQUE) EMBALADA A VACUO 1 KG, contendo especifica-
ção do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 88 KG R$ 23,70 R$ 2.085,60

10

ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, óleo de soja refinado, tipo 1, embalagem 
pets de 900ml, com aspecto cor própria, transparente, sem odor estranho, 
embalagem integra isenta de amassados e vazamentos, estar acondicionado 
em embalagem secundária em caixa de papelão resistente com 20 unidades 
de 900ml. Validade mínima de 12 meses.

438 LT R$ 3,40 R$ 1.489,20
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12
FARINHA DE MANDIOCA, farinha de mandioca, tipo branca e crua, emba-
lagem plástica de 1KG, validade mínima de 7 meses a partir da entrega, 
legislação rdc 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.

88 KG R$ 3,96 R$ 348,48

14
LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400GR, contendo as especificações do produ-
to e marca, data de fabricação e prazo de validade. 175 UNID R$ 10,87 R$ 1.902,25

16

AÇUCAR CRISTAL. Cristal de cana de procedência nacional ser de safra cor-
rente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substancias no-
civas. Embalagem primaria em pacote de 5kg, transparente, em plástico 
atóxico, incolor termossoldado a embalagem secundária deve ser fardo, 
resistente, suportado o transporte sem perder sua sem perder sua inte-
gridade totalizando peso liquido de 30kg, validade mínima de 12 meses a 
contar a partir da data de entrega reposição do produto no caso de alte-
ração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem 
danificadas.

2.625 KG R$ 2,17 R$ 5.696,25

18

MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS. Procedência nacional, isento de mofo 
(manchas esverdeadas com pontos brancos e cinza), de odores estranhos e 
de substancias nocivas, embalagem tipo sacos de polietileno, termossolda-
da, transparente, atóxica e resistente, contendo 1Kg, embalagem secundá-
ria, fardo, resistente, suportando o transporte sem perder sua integridade, 
com capacidade totalizando peso liquido de 10kg, prazo mínimo de validade 
12 (doze) meses a catar data de entrega. Reposição do produto, no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embala-
gens danificadas.

787 KG R$ 4,83 R$ 3.801,21

20 FUBA DE MILHO PACTOE DE 1KG fubá de milho, embalagem pacotes de 1kg 525 KG R$ 1,90 R$ 997,50

22
CARNE SECA (CHARQUE) EMBALADA A VACUO 1 KG, contendo especifica-
ção do produto, marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 262 KG R$ 23,70 R$ 6.209,40

24

ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, óleo de soja refinado, tipo 1, embalagem 
pets de 900ml, com aspecto cor própria, transparente, sem odor estranho, 
embalagem integra isenta de amassados e vazamentos, estar acondicionado 
em embalagem secundária em caixa de papelão resistente com 20 unidades 
de 900ml. Validade mínima de 12 meses.

1.312 LT R$ 3,40 R$ 4.460,80

26
FARINHA DE MANDIOCA, farinha de mandioca, tipo branca e crua, emba-
lagem plástica de 1KG, validade mínima de 7 meses a partir da entrega, 
legislação rdc 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.

262 KG R$ 3,96 R$ 1.037,52

28
LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400GR, contendo as especificações do produ-
to e marca, data de fabricação e prazo de validade. 525 UNID R$ 10,87 R$ 5.706,75

Valor total R$ 37.236,50

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 37.236,50 (trinta e sete mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta 
centavos);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 29 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 169 2017
Publicação Nº 90710

EXTRATO DO CONTRATO Nº 169/2017.

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

CONTRATADO: SERENZA ALVES SHOWS EIRELI

OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a contratação 
de Show Artístico com a Dupla MARIA CECÍLIA E RODOL-
FO, através de sua própria Empresa: SERENZA ALVES 
SHOWS EIRELI para apresentação no dia 01 de setem-
bro de 2017 a partir das 22:00h, em comemoração à 29º 
Festa de Emancipação Política de Água Doce do Norte, ES.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais).
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VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência de 31 de agosto 
a 04 de setembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as despesas do presente contrato advirão das dotações 
orçamentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 
de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 07 de junho de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 170 2017
Publicação Nº 90711

EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2017.

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

CONTRATADO: CONTRACT SHOW PRODUÇÕES AR-
TISTICAS LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a contratação 
de Show Artístico com a Dupla JOÃO NETO E FREDERI-
CO, através de sua própria Empresa: CONTRACT SHOW 
PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA para apresentação no 
dia 02 de setembro de 2017 a partir das 22:00h, em co-
memoração à 29º Festa de Emancipação Política de Água 
Doce do Norte, ES.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 
103.540,00 (cento e três mil quinhentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência de 31 de agosto 
a 04 de setembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as despesas do presente contrato advirão das dotações 
orçamentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 
de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 07 de junho de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 171 2017
Publicação Nº 90712

EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2017.

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

CONTRATADO: GERSON VIEIRA DE SOUZA & CIA 
LTDA – EPP

OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a contratação 
de empresa de fornecimento de medicamentos para o 
exercício de 2017, conforme lei complementar 005/2015, 
por um período de 12 meses, constantes da lista elabo-
rada pela Câmara de Mercado de Medicamentos (CMED), 
Secretaria Executiva da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA), para atendimento aos usuários do SUS, 
mediante a prescrição médica e autorização do serviço de 
assistência farmacêutica, com os seguintes percentuais:

LOTE MEDICAMENTOS % (PERCENTUAL) 
DE DESCONTO

VALOR ESTIMA-
DO (R$)

01
Conforme soli-
citação do fiscal 
do contrato

1%(um por cento) R$ 60.000,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de percentual 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem 
as despesas do presente contrato advirão das dotações 
orçamentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 
de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 07 de junho de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO Nº 172 2017
Publicação Nº 90715

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2017.

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

CONTRATADO: MERCEARIA SANTANA LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades 
da Creche Municipal Adevanir Maria Batista, para o ano letivo de 2017, conforme descrito abaixo:
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Item DESCRIÇÃO Quant Unid. de for-
neci-mento

VR. REFERÊNCIA EM REAIS R$

VR. UNIT. R$ VR TOTAL R$

01 AMACIANTE DE ROUPA aspecto físico líquido viscoso 
fragrância lavanda 5 litros 30 UNID R$ 13,20 R$ 396,00

02 CONDICIONADOR para todos os tipo de cabelo, em-
balagem de 5 litros 20 UNID R$ 38,95 R$ 779,00

03 ESPONJA PARA BANHO formato anatômico 30 PC R$ 5,40 R$ 162,00

04
FRALDAS DESCARTÁVEIS fraldas descartáveis com 
barreira e gel superabsorventes (toque suave) tama-
nho G pacote com 72 unidades

200 PC R$ 38,90 R$ 7.780,00

05
FRALDAS DESCARTÁVEIS fraldas descartáveis com 
barreira e gel superabsorventes (toque suave) tama-
nho M pacote com 90 unidades

190 PC R$ 39,80 R$ 7.391,00

06
HASTES FLEXIVES INQUEBRAVEIS pontas de algodão 
com fixação segura e higiênica (cotoneta) caixa de 75 
unidades

10 PC R$ 1,96 R$ 19,60

07 PENTE PARA CABELO PLÁSTICO com cabo arredon-
dado 10 UNID R$ 1,50 R$ 15,00

08 PENTE FINO PLÁSTICO PARA TIRAR PIOLHO e lêndeas 
em plastico 05 UNID R$ 0,85 R$ 4,25

09

CREME PREVENTIVO DE ASSADURA 45G indicado 
para prevenir assaduras na pele do bebe, referencia 
de qualidade: hipoglós, turma da xuxinha, ou de me-
lhor qualidade

20 UNID R$ 9,46 R$ 189,20

10

SABONETE INFANTIL 80G glicerinado, sólido em barra 
de baixa irritação dérmica, fragrância suave indicado 
para bebes, embalagem individual constando dados 
de identificação procedência e prazo de validade com 
registro na anvisa, referencia de qualidade: turma da 
xuxinha, jhonsons ou de melhor qualidade em barra 
antibacteriano 10x mais proteção.

100 UNID R$ 2,60 R$ 260,00

11 SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS em-
balagem de 5 litros 30 FR R$ 37,20 R$ 1.116,00

12 TALCO PARA BEBE essência natural hipolegenico 200g 
referencia qualidade melhor qualidade. 15 UNID R$ 9,90 R$ 148,50

13

ESCOVA INFANTIL cabeça tamanho reduzido e can-
tos arredondados oferecendo maior segurança para 
as crianças, cerdas macias para proteger a gengiva 
e o esmalte dos primeiros dentes, pescoço em mate-
rial translúcido para ajudar na identificação da sujeira 
que pode se acumular com o uso. Corpo em forma de 
elefante e outros e outros animais para estimular a 
escovação.

300 UNID R$ 4,50 R$ 1.350,00

14
CREME DENTAL INFNATIL contendo gel com flúor ati-
vo e com sabores de morango e uva, referencia de 
qualidade: Tandy e outros de melhor qualidade.

50 UNID R$ 4,19 R$ 209,50

TOTAL R$ 19.820,05

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 19.820,05 (dezenove mil oitocentos e vinte reais e cinco centavos);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as despesas do presente contrato advirão das dotações orça-
mentárias fixadas na Lei Complementar n° 008/2016 de 11/11/2016, a seguir:

ASSINATURA: 16 de maio de 2017

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE
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LEI 070 2017
Publicação Nº 90695

LEI Nº 070, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre o Serviço de Acolhimento Institucio-
nal nas modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar 
para crianças e adolescentes no Município de Água 
Doce do Norte – ES, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço sa-
ber que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a 
seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Serviço de Acolhimento 
Institucional nas modalidades Abrigo Institucional e Casa 
Lar para crianças e adolescentes no Município de Água 
Doce do Norte - ES.

Parágrafo único. O Serviço de Acolhimento Institucional 
deque trata o caput deste artigo oferece atendimento pro-
visório e excepcional para crianças e adolescentes afasta-
dos do convívio familiar por meio de medida protetiva, em 
função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis en-
contram-se temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o 
retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua im-
possibilidade, o encaminhamento para família substituta.

Art. 2º. O Serviço de Acolhimento Institucional, nas mo-
dalidades Abrigo Institucional e Casa Lar constituem uma 
alternativa de atendimento às crianças e adolescentes, 
condizentes com os princípios, diretrizes e orientações 
estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas 
alterações, pela Resolução do Conselho Nacional de Assis-
tência Social – CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, 
pela Resolução Conjunta nº 1, de 18 de junho de 2009, do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do Con-
selho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CONANDA, e pelas Resoluções do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA.

Art. 3º. As instituições que oferecem o Serviço de Acolhi-
mento Institucional nas modalidades Abrigo Institucional 
e Casa Lar realizarão, por meio de sua equipe multidis-
ciplinar, o acompanhamento e a adaptação da criança ou 
adolescente, com vistas à permanência temporária na ins-
tituição, e cuidarão para que seja promovida a reintegra-
ção familiar.

Art. 4º. As instituições que oferecem o Serviço de Acolhi-
mento Institucional nas modalidades Abrigo Institucional e 
Casa Lar para crianças e adolescentes têm como objetivos:

I – oferecer uma alternativa de acolhimento, provisório 
e excepcional, para crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva, em fun-
ção de abandono ou cujas famílias ou responsáveis en-
contram-se temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado 

o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 
impossibilidade, encaminhamento para família substituta;

II – proporcionar um ambiente sadio de convivência;

III – oportunizar condições de socialização;

IV – proporcionar atendimento médico, odontológico, so-
cial e moral;

V – prestar orientações às crianças e adolescentes;

VI – oportunizar a frequência da criança e do adolescente 
à escola e a profissionalização do adolescente;

VII – garantir a aplicação dos princípios, diretrizes e orien-
tações constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei Federal nº 8.069, de 1990 e suas alterações, na Re-
solução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
nº 109, de 2009, na Resolução Conjunta nº1, de 2009, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CONANDA,e nas Resoluções do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA;

VIII – prestar assistência integral às crianças e adoles-
centes,preservando sua integridade física e emocional;

IX – favorecer o convívio familiar e comunitário das crian-
ças e adolescentes atendidos, visando à reintegração fa-
miliar;

X – indicar família substituta à autoridade judiciária com-
petente,quando esgotados os recursos de manutenção na 
família nuclear ou extensa;

XI – atender de forma personalizada e em pequenos gru-
pos;

XII – desenvolver atividades em regime de co-educação;

XIII – evitar que crianças e adolescentes com vínculos de 
parentesco sejam separadas ao serem encaminhadas para 
o Serviço de Acolhimento Institucional nas modalidades 
Abrigo Institucional e Casa Lar para crianças e adolescen-
tes;

XIV – evitar, sempre que possível, a transferência de 
crianças e adolescentes para outras instituições que ofere-
cem Serviços de Acolhimento Institucional nas modalida-
des Abrigo Institucional e Casa Lar;

XV – proporcionar a participação na vida da comunidade 
local;
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XVI – preparar gradativamente a criança e o adolescente 
para o desligamento do Serviço;

XVII – proporcionar a participação de pessoas da comu-
nidade no processo educativo de crianças e adolescentes 
acolhidos.

Parágrafo único. Entende-se como regime de co-educa-
ção para os fins desta Lei, o desenvolvimento de ativida-
des de forma conjunta entre crianças e adolescentes do 
sexo masculino e feminino.

Art. 5º. Os Serviços de Acolhimento Institucional nas 
modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar destinam-se 
às crianças e adolescentes com idade entre 0 (zero) a 18 
(dezoito) anos, residentes e domiciliados no Município de 
Água Doce do Norte - ES, aos quais foram aplicadas medi-
das protetivas pela autoridade judiciária competente.

§ 1º. Os Serviços de Acolhimento Institucional organizados 
sob a modalidade Abrigo Institucional, os quais devem ter 
aspecto semelhante ao de uma residência, atenderão ao 
número máximo de 20(vinte) crianças e adolescentes por 
equipamento, de forma a garantir a individualização e o 
acompanhamento da vida cotidiana de cada acolhido.

§ 2º. Os Serviços de Acolhimento Institucional organizados 
sob a modalidade Casa Lar, os quais são particularmente 
adequados ao atendimento a grupos de irmãos e a crian-
ças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de 
média ou longa duração, atenderão ao número máximo 
de 10 (dez) crianças e adolescentes por equipamento, de 
forma a garantir a individualização e o acompanhamento 
da vida cotidiana de cada acolhido.

§ 3º. Os Serviços de Acolhimento Institucional organizados 
sob a modalidade Casa Lar deverão funcionar em uma 
edificação residencial de forma análoga às demais residên-
cias locais, devendo ser evitadas estruturas que agreguem 
diversas casas-lares em um terreno comum, o que dificul-
ta a integração das crianças e adolescentes ali acolhidos à 
vizinhança.

§ 4º. A permanência da criança e do adolescente em Ser-
viço de Acolhimento Institucional nas modalidades Abrigo 
Institucional e Casa Lar não se prolongará por mais de 02 
(dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao 
seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária.

Art. 6º. As crianças e os adolescentes somente poderão 
ser encaminhados às instituições que oferecem o Serviço 
de Acolhimento Institucional nas modalidades Abrigo Ins-
titucional e Casa Lar, governamentais ou não, por meio de 
uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judi-
ciária competente, nos termos do art. 101, § 3º, da Lei nº 
8.069, de 1990 e suas alterações.

Art. 7º. Conselho Tutelar poderá, em caráter excepcional 
e de urgência, encaminhar crianças e adolescentes para 

instituições que oferecem Serviços de Acolhimento Insti-
tucional nas modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar, 
sem prévia determinação da autoridade judiciária compe-
tente, devendo comunicar o fato a esta em até 24 (vinte e 
quatro) horas, sob pena de responsabilidade.

Art. 8º. Imediatamente após o acolhimento da criança 
ou do adolescente, a equipe técnica da instituição elabo-
rará o Plano Individual de Atendimento – PIA, visando à 
reintegração familiar.

Art. 9º. O Plano Individual de Atendimento – PIA de que 
trata o art. 8º desta Lei levará em consideração a opinião 
da criança ou do adolescente e serão ouvidos os pais ou 
os responsáveis.

Parágrafo único. Constarão no Plano Individual de Aten-
dimento – PIA, dentre outros aspectos:

I – os resultados da avaliação interdisciplinar;

II – os compromissos assumidos pelos pais ou responsá-
vel;

III – a previsão das atividades a serem desenvolvidas 
com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais 
ou responsável, com vistas à reintegração familiar.

Art. 10. A criança ou adolescente acolhido será submetido 
a avaliação médica e psicológica, realizada por profissio-
nais da rede pública municipal, e serão encaminhados para 
tratamento ou acompanhamento, quando necessário.

Art. 11. Além do Plano Individual de Atendimento – PIA, 
o acolhido terá um arquivo individual em seu nome, onde 
constarão todos os dados pertinentes ao Serviço para 
registros de seu desenvolvimento dentro da instituição, 
prontuários de saúde, acompanhamento escolar e demais 
documentos que digam respeito ao acolhido, mantidos em 
absoluto sigilo.

Art. 12. É dever da instituição que oferece o Serviço 
de Acolhimento Institucional nas modalidades Abrigo 
Institucional e Casa Lar assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 13. A instituição que oferece o Serviço de Acolhi-
mento Institucional nas modalidades Abrigo Institucional 
e Casa Lar deverá oferecer alimentação compatível com as 
necessidades das crianças e adolescentes acolhidos e, se 
possível, com a orientação de um nutricionista.

Art. 14. Toda criança e adolescente em faixa etária escolar 
deve ser matriculada e deve frequentar a escola, de acor-
do com a legislação vigente.
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Art. 15. A instituição que oferece o Serviço de Acolhimen-
to Institucional nas modalidades Abrigo Institucional e 
Casa Lar deverá encaminhar os acolhidos para atividades 
em regime de co-educação na comunidade.

Art. 16. A instituição deve manter o acompanhamento es-
colar perante as escolas e os professores dos acolhidos, 
anexando no seu arquivo individual as informações para o 
desenvolvimento da criança ou do adolescente.

Art. 17. Cabe aos Conselhos Tutelares, ao Conselho Muni-
cipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e 
à Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto 
com o Poder Judiciário e o Ministério Público, o acompa-
nhamento sistemático, a orientação e a fiscalização das 
instituições que oferecem Serviço de Acolhimento Institu-
cional nas modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar em 
funcionamento no Município de Água Doce do Norte – ES.

Art. 18. Os serviços de Acolhimento Institucional organi-
zados sob as modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar 
ficarão vinculados à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e sua execução se dará por meio de parcerias esta-
belecidas entre o poder público, instituições não governa-
mentais edemais políticas setoriais, tendo como principais 
parceiros:

I – Poder Judiciário;

II – Ministério Público;

III – Conselho Tutelar;

IV – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente;

V – Conselho Municipal de Assistência Social;

VI – Secretaria Municipal de Saúde;

VII – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Art. 19. O coordenador da instituição deverá estabelecer 
dias e horários de visitas, a fim de promover o fortaleci-
mento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. As visitas de que trata o caput deste 
artigo deverão ser registradas, sob a forma de termo de 
visita, no arquivo individual do acolhido.

Art. 20. A equipe multidisciplinar que atenderá às insti-
tuições que oferecem o Serviço de Acolhimento Institu-
cional na modalidade Abrigo Institucional deverá ser com-
posta,preferencialmente, pelos seguintes profissionais, na 
proporção a seguir exposta:

I – 01 (um) Coordenador para cada instituição que ofere-

ce o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade 
Abrigo Institucional;

II – 01 (um) Assistente Social para atendimento a até 
20(vinte) crianças e adolescentes;

III – 01 (um) Psicólogo para atendimento a até 20 (vinte)
crianças e adolescentes;

IV – 01 (um) Cuidador para atendimento a até 10 (dez)
crianças e adolescentes, por turno;

V – 01 (um) Auxiliar de Cuidador para atendimento a até 
10(dez) crianças e adolescentes, por turno.

Art. 21. A equipe multidisciplinar que atenderá às institui-
ções que oferecem o Serviço de Acolhimento Institucional 
na modalidade Casa Lar deverá ser composta, preferen-
cialmente, pelos seguintes profissionais, na proporção a 
seguir exposta:

I – 01 (um) Coordenador para atendimento a até 20 (vin-
te)crianças e adolescentes em até 3 (três) casas lares;

II – 01 (um) Assistente Social para atendimento a até 
20(vinte) crianças e adolescentes acolhidos em até 3 
(três) casas lares;

III – 01 (um) Psicólogo para atendimento a até 20 (vinte)
crianças e adolescentes acolhidos em até 3 (três) casas 
lares;

IV – 01 (um) Cuidador Residente para atendimento a até 
10(dez) crianças e adolescentes;

V – 01 (um) Auxiliar de Cuidador Residente para atendi-
mento a até 10 (dez) crianças e adolescentes, por turno.

Art. 22. O Coordenador da instituição que oferece o Ser-
viço de Acolhimento Institucional nas modalidades Abri-
go Institucional e Casa Lar deverá ter formação mínima 
em nível superior, ter,preferencialmente, experiência em 
função congênere, e ter amplo conhecimento da rede de 
proteção à infância e juventude, de políticas públicas e da 
rede de serviços do Município de Água Doce do Norte - ES 
e região.

Art. 23. Ao Coordenador da instituição que oferece o Ser-
viço de Acolhimento Institucional nas modalidades Abrigo 
Institucional e Casa Lar compete:

I – gerir e supervisionar o funcionamento do Serviço;

II – aplicar as diretrizes de políticas de assistência social 
no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional;
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III – planejar, implementar, monitorar e avaliar as ações 
do Serviço de Acolhimento Institucional;

IV – elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais 
colaboradores, o Projeto Político-Pedagógico do Serviço;

V – organizar o processo de seleção e contratação de pes-
soal e supervisionar os trabalhos desenvolvidos;

VI – articular com a rede intersetorial, tais como o Siste-
ma Único de Saúde – SUS, o Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS, o Sistema Educacional, outras políticas pú-
blicas e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente;

VII – atender à Secretaria Municipal de Assistência Social 
nos fluxos entre os serviços da Proteção Social Especial – 
Alta Complexidade;

VIII – promover e participar de reuniões periódicas com 
representantes da rede de proteção, visando contribuir 
com o Município na articulação e avaliação dos serviços e 
acompanhar os encaminhamentos efetuados;

IX – definir, em conjunto com a equipe técnica que atuará 
nas instituições que oferecem o Serviço de Acolhimento 
Institucional nas modalidades Abrigo Institucional e Casa 
Lar, o fluxo de entrada, o acompanhamento, o monitora-
mento, a avaliação e o desligamento das crianças e dos 
adolescentes;

X – definir, em conjunto com a equipe técnica que desen-
volverá os Serviços de Acolhimento Institucional, os meios 
e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho a se-
rem utilizadas comas crianças e os adolescentes;

XI – articular o processo de implantação, execução,mo-
nitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e 
serviços;

XII – realizar reuniões periódicas com a equipe técnica e 
o Cuidador para a discussão dos casos e a avaliação das 
atividades desenvolvidas;

XIII – encaminhar à autoridade judiciária competente, a 
cada3 (três) meses, relatório circunstanciado elaborado 
pela equipe técnica acerca da situação de cada criança e 
adolescente acolhido, para fins de realização da reavalia-
ção prevista no § 1º, do art. 19, da Lei nº 8.069, de1990 
e suas alterações;

XIV – estabelecer dias e horários de visitas, a fim de pro-
mover o fortalecimento dos vínculos familiares e comuni-
tários;

XV – desenvolver outras atividades afins, no âmbito de 
sua competência.

Art. 24. À Equipe Técnica da instituição que oferece o Ser-
viço de Acolhimento Institucional nas modalidades Abrigo 
Institucional e Casa Lar, composta pelo Assistente Social e 
pelo Psicólogo, compete:

I – elaborar, em conjunto com o Coordenador e demais 
colaboradores, o Projeto Político-Pedagógico do Serviço;

II – realizar o acompanhamento psicossocial dos usuários 
e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração fa-
miliar;

III – auxiliar na seleção dos Cuidadores e demais funcio-
nários;

IV – capacitar e acompanhar os Cuidadores e os demais 
funcionários;

V – apoiar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos 
Cuidadores;

VI – encaminhar, discutir e planejar em conjunto com ou-
tros autores da Rede de Serviços e do Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do Adolescente, as intervenções 
necessárias ao acompanhamento das crianças e adoles-
centes e suas famílias;

VII – organizar as informações das crianças e dos ado-
lescentes, e das respectivas famílias, na forma de arquivo 
individual;

VIII – elaborar, encaminhar e discutir com a autoridade 
judiciária e os membros do Ministério Público os relatórios 
sobre a situação de cada criança e adolescente, apontando:

a) a possibilidade de reintegração familiar;

b) a necessidade de aplicação de novas medidas;

c) a necessidade de encaminhamento para adoção quan-
do esgotados os recursos de manutenção na família de 
origem;

IX – preparar a criança e o adolescente para o desliga-
mento,em conjunto com o Cuidador;

X – mediar, em conjunto com o Cuidador, o processo de 
aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo 
com a família de origem ou adotiva, quando for o caso;

XI – inserir e manter atualizadas as informações da crian-
ça e do adolescente no Sistema de Informações de Aten-
dimento nas modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar, 
ou equivalente, para registro contínuo e recuperação de 
dados;
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XII – desenvolver outras atividades afins, no âmbito de 
sua competência.

Art. 25. Ao Cuidador e ao Cuidador Residente competem:

I – manter cuidados básicos com a alimentação, a higie-
ne e a proteção dos acolhidos;

II – organizar o ambiente, o espaço físico e as atividades 
adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança e 
adolescente;

III – auxiliar a criança e o adolescente a lidar com sua 
história de vida, a fortalecer sua autoestima e a construir 
sua identidade;

IV – organizar fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e adolescente, de modo 
a preservar sua história de vida;

V – acompanhar a criança e o adolescente nos serviços 
de saúde, nas escolas e em outros serviços requeridos no 
cotidiano;

VI – auxiliar no processo de desligamento da criança ou 
adolescente, sob a orientação e supervisão da equipe téc-
nica;

VII – desenvolver outras atividades afins, no âmbito de 
sua competência.

§ 1º. Quando se verificar necessário e pertinente, um profis-
sional de nível superior também deverá participar do acom-
panhamento a que se refere o inc. V, do caput, deste artigo.

§ 2º. Ao Cuidador Residente compete ainda:

I – organizar a rotina doméstica e o espaço residencial;

II – manter relação afetiva personalizada e individualizada 
com cada criança e adolescente.

Art. 26. Ao Auxiliar de Cuidador e ao Auxiliar de Cuidador 
Residente competem:

I – apoiar o Cuidador ou o Cuidador Residente no exercício 
de suas funções;

II – cuidar da moradia por meio da preparação de alimen-
tos organização e limpeza do ambiente;

III – desenvolver outras atividades afins, no âmbito de 
sua competência.

Art. 27. As instituições de Acolhimento Institucional sob 
as modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar devem ter 
a seguinte estrutura física:

I – imóvel com dimensões adequadas para acolher às 
crianças e adolescentes;

II – cada quarto deve ter dimensão suficiente para aco-
modaras camas, os berços ou os beliches dos usuários 
e para a guarda dos pertences pessoais de cada criança 
e adolescente de forma individualizada, em armário ou 
guarda-roupa;

III – limite máximo de 04 (quatro) acolhidos por quarto,-
quantidade esta que pode ser, excepcionalmente, elevada 
até 06 (seis)acolhidos por quarto;

IV – quarto para Cuidador Residente, no caso de institui-
ção que oferece o Serviço de Acolhimento Institucional sob 
a modalidade Casa Lar;

V – sala de estar ou similar com espaço suficiente para 
acomodar o número de acolhidos atendidos pela institui-
ção e os Cuidadores;

VI – a sala de jantar com espaço suficiente para acomodar o 
número de usuários atendidos pela unidade e os Cuidadores;

VII – ambiente para estudo em espaço específico ou em 
outros ambientes;

VIII – banheiros, com 01(um) lavatório, 01 (um) vaso 
sanitário e 01 (um) chuveiro para até 06(seis) crianças e 
adolescentes, e 01 (um) lavatório, 01 (um) vaso sanitário 
e 01 (um) chuveiro para os funcionários;

IX – cozinha com espaço suficiente para acomodar uten-
sílios e mobiliários para preparação de alimentos para o 
número de usuários atendidos pela instituição e os Cuida-
dores;

X – área de serviço com espaço suficiente para acomodar 
utensílios e mobiliário para guardar equipamentos, objetos 
e produtos de limpeza e propiciar o cuidado com a higiene 
da instituição, com a roupa de cama, mesa, banho e pes-
soal para o número de usuários atendidos pela unidade;

XI – área externa que possibilite o convívio e brincadeiras;

XII – sala para a equipe técnica com espaço e mobiliário 
suficiente para o desenvolvimento de atividades de natu-
reza técnica;

XIII – sala de coordenação/atividades administrativas 
com espaço e mobiliário suficiente para o desenvolvimento 
de atividades administrativas.
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Parágrafo único. Toda a infraestrutura da instituição que 
oferece o Serviço de Acolhimento Institucional nas mo-
dalidades Abrigo Institucional e Casa Lar deverá oferecer 
acessibilidade para o atendimento de pessoas com defi-
ciência.

Art. 28. As instituições a serem subvencionadas para 
compor os Serviços de Acolhimento Institucional nas mo-
dalidades Abrigo Institucional e Casa Lar devem preencher 
os seguintes requisitos:

I – possuir, preferencialmente, imóvel próprio;

II – ter experiência em Acolhimento Institucional e conhe-
cimento do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e 
Juventude;

III – inscrever seus programas, especificando os regi-
mes de atendimento no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, o qual manterá 
registro das inscrições e de suas alterações, do que fará 
comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária 
competente;

Art. 29. As instituições que oferecem o Serviço de Acolhi-
mento Institucional nas modalidades Abrigo Institucional 
e Casa Lar somente poderão funcionar após ser objeto de 
avaliação pelos seguintes órgãos:

I – Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

II – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA;

III – Secretaria Municipal de Assistência Social;

Art. 30. O Município de Água Doce do Norte-ES, pode-
rá promover,mediante parceria com o Poder Judiciário e 
o Ministério Público, a qualificação e capacitação dos pro-
fissionais que atuam direta ou indiretamente em Serviços 
de Acolhimento Institucional nas modalidades Abrigo Ins-
titucional e Casa Lar, incluindo os membros do Poder Judi-
ciário, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
–CMDCA e demais integrantes do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 31. O repasse das subvenções para as instituições 
que oferecem o Serviço de Acolhimento Institucional nas 
modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar far-se-á em 
virtude da capacidade, tipo e custo de atendimento dispo-
nibilizado às crianças e adolescentes e não pelo número 
de acolhidos.

Art. 32. As instituições somente poderão receber recursos 
públicos se comprovado o atendimento aos princípios, fi-
nalidades e exigências desta lei.

Art. 33. Em caso de desligamento das crianças ou adoles-
centes acolhidos, a família deve ser referenciada no Centro 
de Referência de Assistência Social – CRAS para progra-
mas e ações de fortalecimento de vínculos familiares e co-
munitários.

Art. 34. Caracterizado o descumprimento dos princípios 
norteadores das atividades de proteção específica, as pes-
soas jurídicas de direito público e as organizações não go-
vernamentais responderão pelos danos que seus agentes 
causarem às crianças e aos adolescentes,nos termos do § 
2º, do art. 97, do ECA – Lei Federal nº 8.069, de 1990 e 
suas alterações.

Art. 35. A Secretaria Municipal de Assistência Social ao 
constatar o número mínimo de crianças e adolescentes 
acolhidos em determinada instituição poderá, por meio de 
uma avaliação técnica e em conjunto com o Poder Judiciá-
rio e o Ministério Público, optar pela rescisão da parceria 
com esta e, após ouvido o Ministério Público e a autoridade 
judiciária competente realocá-los em outra instituição que 
oferece o Serviço de Acolhimento Institucional nas moda-
lidades Abrigo Institucional e Casa Lar.

Art. 36. Fica o Município de Água Doce do Norte - ES, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
autorizado a firmar parcerias com entidades de direito pú-
blico ou privado para desenvolver atividades complemen-
tares relativas ao Serviço de Acolhimento Institucional nas 
modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar para crianças 
e adolescentes, para subsidiar os custos deste, bem como 
para promover a formação continuada das equipes multi-
discipinares das instituições de Acolhimento Institucional.

Art. 37. É vedada a utilização de recursos financeiros 
oriundos de subvenção social para pagamento de salários 
de empregados que sejam cônjuge, companheiro ou pa-
rente em linha reta,colateral ou por afinidade, até o ter-
ceiro grau, do coordenador ou dos diretores da instituição 
que oferece o Serviço de Acolhimento Institucional nas 
modalidades Abrigo Institucional e Casa Lar.

Art. 38. Para atender as despesas desta Lei, nos termos 
do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964 e suas alterações,serão utilizados recursos oriundos 
da dotação orçamentária específica.

Art. 39. O Serviço de Acolhimento Institucional público, 
na modalidade Abrigo Institucional, será executado pela 
Casa de Acolhimento instituída pela Lei nº 089, de 23 de 
maio de 2014.

Art. 40. Serviço de Acolhimento Institucional público, na 
modalidade Casa Lar, será disponibilizado pelo município 
somente após a criação, por lei específica, das entidades 
destinadas à sua execução.

Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, ES, 
aos 28 dias do mês de junho de 2017.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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LEI Nº 069 2017
Publicação Nº 90694

LEI Nº 069, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

“Dispõe sobre a proibição de corte dos serviços de 
fornecimento de energia elétrica e água no Municí-
pio de Água Doce do Norte-ES e dá outras providên-
cias.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a se-
guinte lei:

Art. 1º. Fica proibido a concessionária de energia elétrica 
e a empresa de fornecimento de água, o corte de forne-
cimento dos respectivos serviços no Município, por mo-
tivo de inadimplência de seus clientes, as 12:00 (doze) 
de sexta-feira até as 08:00 (oito) horas da segunda-feira 
subsequente.

Parágrafo Único. A presente proibição de corte de servi-
ços se estende, também, as 12:00 (doze) horas do último 
dia útil antecedente a qualquer feriado (nacional, estadual 
ou municipal) e ponto facultativo municipal, até as 08:00 
(oito) horas do primeiro dia útil subsequente.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar 
por Decreto, a forma e o valor das sanções a serem apli-
cadas às concessionárias, em caso de descumprimento da 
presente Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito, 28 de junho de 2017.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI Nº 071 2017
Publicação Nº 90696

LEI Nº 071, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

“Dispõe sobre denominação de Rua e dá outras pro-
vidências.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber 
que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a se-
guinte lei:

Art. 1º. Fica inserido o artigo 8º-A na Lei nº. 017/2015, de 
10 de julho de 2015, com a seguinte redação:

Art. 8º - A. Fica denominada de AVENIDA AVELINO 
DAL MASCHIO, a Avenida “F”, do Bairro Vila Cordeiro, 
conforme destacado no mapa anexo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, 
Estado do Espírito, 28 de junho de 2017.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Alfredo Chaves

Prefeitura

2° ADITIVO DO CONTRATO N° 16/2015
Publicação Nº 90692

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AL-
FREDO CHAVES-ES.

Segundo Aditivo do Contrato Nº 16/2015

Proc. Adm. Nº 3771/2017

Pregão Presencial n° 28/2015

Contratante: Município De Alfredo Chaves – Através Do 
Fundo Municipal De Saúde.

Contratado: Elen Cristini Oackes ME

Objeto: O presente termo aditivo objetiva a prorrogação 
por mais 12 meses do contrato acima referido

Valor Total: R$ 24.000,00

Dotação: 120002.1030100192.120

Elemento de Despesa: 33903900000

Ficha: 42

Assinatura: 15/06/2017

Edineia Figueira dos Anjos Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO N° 28/2017
Publicação Nº 90687

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AL-
FREDO CHAVES-ES.

Extrato do Contrato Nº 28/2017

Processo Adm. Nº 1092/2017

Pregão Presencial N° 21/2017

Contratante: Município De Alfredo Chaves – Através Do 
Fundo Municipal De Saúde

Contratado: Oncovit Distribuidora de Medicamentos LTDA

Objeto: Aquisição de material elétrico para atender os di-
versos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 15.922,24

Dotação: 120001.1012200022.107

Elemento de Despesa: 33903000000

Ficha n° 66

Vigência: 22/05/2018

Assinatura: 22/05/2017

Edineia Figueira dos Anjos Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO N° 32/2017
Publicação Nº 90688

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AL-
FREDO CHAVES-ES.
Extrato do Contrato Nº 32/2017

Processo Adm. Nº 436/2017

Pregão Presencial N° 28/2017

Contratante: Município De Alfredo Chaves – Através Do 
Fundo Municipal De Saúde

Contratado: Matel Materiais Elétricos Eireli ME

Objeto: Aquisição de material elétrico para atender os di-
versos setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Total: R$ 5.969,80

Dotação: 120001.1012200022.107

Elemento de Despesa: 33903000000

Ficha n° 004

Vigência: 29/05/2018

Assinatura: 29/05/2017

Edineia Figueira dos Anjos Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATO N° 47/2017
Publicação Nº 90685

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.
Extrato do Contrato Nº 47/2017

Processo Adm. Nº 5176 e 4807/2016

Pregão Presencial N° 19/2017

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Matel Materiais Elétricos Eireli ME

Objeto: Aquisição de materiais elétricos

Valor Total: R$ 5.383,34

Dotação: Diversas Secretarias

Elemento de Despesa: 33903000000

Vigência: 31/12/2017

Assinatura: 17/04/2017

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 51/2017
Publicação Nº 90681

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.
Extrato do Contrato Nº 51/2017

Processo Adm. Nº 494/2017
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Pregão Presencial n° 11/2017

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Agnes Comercial LTDA ME

Objeto: Aquisição de material de materiais pedagógicos e 
de expediente para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.

Valor Total: R$ 56.778,38

Dotação: 100001.1230600122.049, 
100001.1230600122.071

Elemento de Despesa: 333903000000

Ficha: 341 e 344

Vigência: 12/05/2018

Assinatura: 12/05/2017

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 54/2017
Publicação Nº 90678

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 54/2017

Processo Adm. Nº 2773/2017

1ª Chamada Pública de Agricultura Familiar

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Moacyr Machado

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Valor Total: R$ 17.257,60

Dotação: 100001.1230600122.049, 
100001.1230600122.071

Elemento de Despesa: 333903000000

Ficha: 341 e 344

Vigência: 31/12/2017

Assinatura: 12/05/2017

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 55/2017
Publicação Nº 90677

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 55/2017

Processo Adm. Nº 2773/2017

1ª Chamada Pública de Agricultura Familiar

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Aguilar José do Nascimento

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Valor Total: R$ 16.241,70

Dotação: 100001.1230600122.049, 
100001.1230600122.071

Elemento de Despesa: 333903000000

Ficha: 341 e 344

Vigência: 31/12/2017

Assinatura: 12/05/2017

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 59/2017
Publicação Nº 90676

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 59/2017

Processo Adm. Nº 2773/2017

1ª Chamada Pública de Agricultura Familiar

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Maria da Conceição Machado Favero

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Valor Total: R$ 17.327,50

Dotação: 100001.1230600122.049, 
100001.1230600122.071

Elemento de Despesa: 333903000000

Ficha: 341 e 344

Vigência: 31/12/2017

Assinatura: 12/05/2017

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 69/2017
Publicação Nº 90683

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 69/2017

Processo Adm. Nº 3680/2017

Dispensa de Licitação art. 24, II da Lei 8.666/93

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Captar Consultoria Publica LTDA

Objeto: Orientação e assessoria técnica na elaboração do 
Projeto PMAT, com vistas a modernização da administra-
ção e eficiência nos recursos municipais.

Valor Total: R$ 7.550,00

Dotação: 060001.0412100092.171

Elemento de Despesa: 333903900000

Vigência: 31/12/2017

Assinatura: 01/06/2017

Fernando Videra Lafayette

Prefeito Municipal
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CONTRATO N° 72/2017
Publicação Nº 90675

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.
Extrato do Contrato Nº 72/2017

Processo Adm. Nº 2781/2017

Ata de Registro de Preço n° 08/2017 – Pregão Presencial 
para Registro de Preços n° 138/2017

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Art. Sonorização LTDA EPP

Objeto: Contrato de adesão de palcos e sonorização com 
montagem e desmontagem para atender as necessidades 
desta municipalidade.

Valor Total: R$ 111.583,00

Dotação: 140001.2369500272.145

Elemento de Despesa: 33903900000

Ficha n° 661

Vigência: 14/06/2018

Assinatura: 14/06/2017

Fernando Videra Lafayette

Prefeito Municipal
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Alto Rio Novo

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/ 
2017

Publicação Nº 90814

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001993/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017

Eu, Luiz Américo Borel, Prefeito Municipal, no uso 
de minhas atribuições, após analisar todo o pro-
cesso licitatório, sob o n° 001993/2017, modalida-
de Pregão Presencial, sob N° 014/2017, diante do 
relatório da Pregoeira Oficial, homologo-o, adjudi-
cando à empresa VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA EPP, jun-
to aos lotes a ela correspondente, conforme abaixo:

a) VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA EPP– lotes – 01, 02, 03 e 04, 
perfazendo o valor total global de R$ 676.210,00 (seis-
centos e setenta e seis mil duzentos e dez reais)

Autorizo a convocação do representante legal da em-
presa acima mencionada, para assinatura de contrato 
de prestação dos serviços de transporte de alunos da 
Rede Estadual, neste Município, conforme especifica-
ções no anexo I (Termo de Referência), necessários ao 
cumprimento do objeto licitado e bem como posterior 
empenho.

Alto Rio Novo - ES, 30 de Junho de 2017.

LUIZ AMERICO BOREL

Prefeito Municipal

PRORROGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 90768

PRORROGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL, de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em 
consonância com a legislação federal, estadual e munici-
pal, faz saber a todos que virem a presente ou dela tiver 
conhecimento, que fica PRORROGADA A CONVOCA-
ÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PRO-
CESSO SELETIVO DO EDITAL N° 001/2017 (Decre-
to n°. 5276/2017), de 25 de maio de 2017, publicada 
no DOM/ES – edição n°. 792, publicação n°. 90342, de 
29/06/2017, para APRESENTAÇÃO DOS DOCUMEN-
TOS relacionados no item 14 do Edital n°. 001/2017, 

inclusive o exame aptidão física e mental, adequada ao 
exercício da função, até o dia 14/07/2017, no horá-
rio de 12h00min as 18h00min (segunda-feira à quinta-
feira) e 07h00min às 13h00min (sexta-feira), no Setor 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto 
Rio Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa 
Bárbara, Alto Rio Novo – ES. Ficam convocados, ain-
da, os referidos candidatos para retirarem o check-in 
necessário para a realização dos exames, até o dia 
07/07/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 
no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 
16h00min.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2017.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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Aracruz

Prefeitura

ERRATA 1º TERMO ADITIVO CONT.107/2016
Publicação Nº 90738

AVISO DE ERRATA

Com relação ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 107/ 
2016, publicado no Diário dos Municípios (Publicação n° 
90478, Edição n° 793 do dia 30/06/2017.

ONDE SE LÊ:

Raphael Vieira Esteves

Procurador Geral do Município de Aracruz.

LEIA-SE:

Francisco Cardoso de Almeida Netto.

Procurador Geral do Município de Aracruz.

Aracruz, 03 de junho de 2017.

Francisco Cardoso de Almeida Netto.

Procurador Geral do Município de Aracruz

EXTRATO DE RECURSO - BRUNETTI PROJETOS E IN-
CORPORAÇÕES LTADA EPP

Publicação Nº 90766

EXTRATO DE DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 
7094/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.: 216/2015; 
RECORRENTE: BRUNETTI PROJETOS E INCORPORAÇÃO 
LTDA EPP.; ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO - RES-
CISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E 
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. Trata-se de recurso/pedido 
de reconsideração apresentado por BRUNETTI PROJETOS 
E INCORPORAÇÃO LTDA EPP. em razão da decisão pro-
ferida às fls. 4497/4499, do processo administrativo nº. 
7177/2015, que concluiu pela Rescisão Unilateral do con-
trato administrativo nº. 216/2015, por culpa/responsabi-
lidade da parte outrora contratada, e pela aplicação das 
demais penalidades previstas nos arts. 77 e seguintes da 
Lei Federal nº. 8.666/93. Não reconsiderada a decisão e 
remetidos os autos ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
deixo de conhecer do recurso anexo ao feito às fls. 01/05, 
do processo administrativo nº. 7094/2017, e decido pela 
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº. 216/2015, firmado entre o Município de Aracruz/ES 
e BRUNETTI PROJETOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP., e 
pela imposição das sanções administrativas já fixadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, eis que constatada a 
intempestividade do recurso administrativo e operada a 
preclusão administrativa sob a matéria posta nos autos. 
Não obstante o não conhecimento do recurso administra-
tivo, quadra ressaltar que o mérito recursal tampouco se 
revelaria apto à manutenção do contrato administrativo e 

à procedência dos termos recursais, eis que amplamen-
te comprovada a desídia, desinteresse e desorganização 
da empresa BRUNETTI PROJETOS E INCORPORAÇÕES 
LTDA EPP. quanto ao objeto do contrato administrativo nº. 
216/2015, tendo descumprido o contrato administrativo, 
violado preceitos/princípios constitucionais fundamentais 
e, por óbvio, operado claro prejuízo ao direito fundamental 
à educação, eis que não ultimou a construção da Escola 
de Educação Infantil - FNDE - Proinfância (CMEI Bela Vis-
ta), localizada na Rua Giovani Modenesi, s/n, Bela Vista, 
neste Município de Aracruz/ES. A referida rescisão unilate-
ral não afasta a responsabilidade da Secretaria Municipal 
competente e das demais autoridades administrativas de 
apurar toda e qualquer irregularidade praticada no âmbito 
do contrato administrativo rescindido, seja pela via da To-
mada de Contas, seja pela via da Auditoria e, ultimado o 
procedimento respectivo, assegurando-se o contraditório 
e a ampla defesa, de aplicar as sanções correspondentes, 
previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 (a título de exem-
plo, arts. 80, 86 e 87), nas demais legislações correlatas, 
aplicadas à espécie, bem como no contrato administrativo 
devidamente assinado pelas partes. Publique-se, registre-
se e intime-se. Após, remetam-se os autos ao conheci-
mento das Secretarias Municipais interessadas, inclusive, 
caso necessário, para adoção dos procedimentos adminis-
trativos indispensáveis à conclusão do serviço objeto do 
contrato administrativo que fora rescindido.

ARACRUZ, ES, 30 DE JUNHO DE 2017

JONES CAVAGLIERI

PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO PE 022/2017 PROC.1.895/2017
Publicação Nº 90755

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Transporte e serviços Urbanos no uso de 
suas atribuições legais torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2017.

Processo administrativo nº 1.895/2017.

Objeto: Aquisição de Tampões articulados e grelhas de 
ferro.

Empresa vencedora: ARCO IRIS COMERCIAL E FORNE-
CEDORA LTDA EPP.

dos lotes: 01 e 03.

Valor total do fornecedor:

R$ 146.621,25.

Empresa vencedora: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LT-
DA-EPP.

dos lotes: 02 e 04.
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Valor total do fornecedor: R$ 48.700,00.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 195.321,25 (cento e 
noventa e cinco mil trezentos e vinte e um reais e vinte e 
cinco centavos).

HOMOLOGADO EM: 28/06/2017.

Aracruz/ES, 03 de junho de 2017.

Luiz Fernando Meier

Secretário de Transporte e serviços Urbanos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA N.º 
001/2017 CONVOCAÇÃO 012 

Publicação Nº 90799

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA N.º 
001/2017

CONVOCAÇÃO 012

A SECRETARIA DE SAÚDE torna público a todos a quem 
interessar, a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APRO-
VADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
SEMSA n.º 001/2017, destinado à CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA de MÉDICOS, (conforme relação abaixo), 
para comparecimento na Sala de Reunião da Secretaria 
Municipal de Saúde, situada na Av. Morobá, n.º 20 – Bairro 
Morobá – Aracruz/ES, no dia 05 DE JULHO (QUARTA-
FEIRA), às 09h30min, a fim de apresentar as documen-
tações necessárias para efetivação das contratações.

Área: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Cargo: Médico da Família e Comunidade

Classifica-
ção

N.º Ins-
crição Nome do Candidato

38ª 171 DANIELLY DE PAULA AZEVEDO 
OLIVEIRA

39ª 71 MAURICIO VAILLANT AMARANTE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:

• Cópia do diploma de medicina;

• Cópia do certificado de especialização ou residência mé-
dica na especialidade do cargo pleiteado (pediatria, der-
matologia, endocrinologia, ginecologia);

• Cópia da Carteira de registro no CRM/ES;

• Cópia do RG;

• Cópia do CPF;

• Cópia do Título de Eleitor;

• Comprovante da última votação ou certidão de quitação 
eleitoral;

• Cópia do PIS ou PASEP;

• Cópia do Certificado de Reservista;

• Cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) de 0 a 13 
anos (para Salário Família);

• Cópia Certidão de Nascimento Filho(s) até 18 anos (para 
IR);

• Cópia Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) até 21 anos, 
se universitário (para IR);

• Cópia Carteira de Vacinação do(s) Filho(s) até 05 anos 
(para Salário Família);

• Cópia Carteira de Vacinação e Declaração frequência es-
colar do(s) filho(s) de 06 a 13 anos (para Salário Família);

• Cópia Certidão de Casamento ou Nascimento;

• Cópia Carteira de Trabalho (página da foto e da qualifi-
cação civil);

• 01 (uma) foto 3X4;

• Cópia do cartão de vacina atualizado;

• Cópia do comprovante de residência;

• Se residência alugada – cópia do contrato de locação ou 
declaração do proprietário;

• Cópia legível do cartão conta corrente (BANESTES, BAN-
CO DO BRASIL OU CAIXA ECONÔMICA FEDERAL);

• Caso não tenha cartão, pegar comprovante junto ao 
Banco contendo os seguintes dados: Banco, Agência e Nú-
mero da Conta;

CERTIDÕES A SEREM EMITIDAS NO SITE:

• Certidão Negativa de Antecedentes Criminais: http://
www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais;

• Certidão ou declaração negativa da Justiça Federal: 
http://www2.jfes.jus.br/jfes/certidao/emissao_cert.asp

• Certidão ou declaração negativa da Justiça Eleito-
ral: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/cer-
tidao-de-crimes-eleitoraisehttp://tse.jus.br/eleitor/servi-
cos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral

• Certidão ou declaração negativa da Justiça Militar: 
(1ª INSTÂNCIA > AUDITORIA MILITAR) – Comarca 
do Município de domicílio: http://www.tjes.jus.br/certi-
daonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm

• Certidão ou declaração negativa da Justiça Esta-
dual: (1ª INSTÂNCIA > CÍVEL E CRIMINAL) – Comar-
ca do Município de domicílio:http://www.tjes.jus.br/certi-
daonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm

• Certidão ou declaração negativa da Justiça do Tra-
balho:http://www.tst.jus.br/es/certidao

RELAÇÃO DE EXAMES:

• Hemograma completo;

• Tipagem sanguínea (caso tenha carteira, é só entregar 
a cópia);

• RX de coluna lombar, com preparo.

Aracruz (ES), 03 de julho de 2017.

LUIS CLAUDIO GOMES SOUTO

Secretário Municipal de Saúde

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais
http://www2.jfes.jus.br/jfes/certidao/emissao_cert.asp
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral
http://tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral
http://www.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
http://www.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
http://www.tst.jus.br/es/certidao
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA  PROC.7877/2017
Publicação Nº 90790

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 7.877/2017

Trata-se de processo de contratação de serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associação formada exclusi-
vamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Público como catadores de materiais recicláveis, 
com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde. Em Parecer fundamentado, a 
Procuradoria-Geral do Município manifestou-se pela contratação direta da empresa, por dispensa de licitação, nos termos 
do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 8.666/1993. Pelo exposto, e considerando o que consta dos autos, acolho o 
Parecer da Procuradoria-Geral e, via de conseqüência, RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação 
da ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES "RECICLE ARACRUZ", 
inscrita no CNPJ Nº 27.711.580/0001-81, localizada na Rua Helena Pissinatti Pianca, s/nº, Pólo Industrial, Bairro Centro 
Empresarial – Aracruz – ES - Cep.: 29.192-500, pelo valor mensal estimado de R$ 63.312,00 (sessenta e três mil, 
trezentos e doze reais), prazo de 12 (doze) meses, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Atendendo ao que 
dispõe o artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino que seja publicado o AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Aracruz, 03 de julho de 2017

Luiz Fernando Meier

Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

RESUMO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2017-OTAVIO ROCHA RIBEIRO - PROCESSO 6443/2017 
(FOTOS 3X4)

Publicação Nº 90727

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2017

Processo nº 6443/2017

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Contratada: OTAVIO ROCHA RIBEIRO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de fotografia colorida, tamanho 3 x 4, para documento, em cartelas 
de no mínimo 06 (seis) unidades, para serem utilizadas pelos beneficiários da Assistência Social do Município de Aracruz 
por meio do Atendimento Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Prazo: 12 (doze) meses,contados a partir da data da assinatura do Contrato.

Valor: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais) equivalente a 300 (trezentas) cartelas.

Data da assinatura: 27/06/2017

Aracruz/ES, 03 de julho de 2017

Rosilene Filipe Matos dos Santos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065 de 01/01/2017
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TERMO DE COLABORAÇÃO APAE
Publicação Nº 90730

 

 
 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 002/2017 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES E A 
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL- 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ - APAE 

  
   
O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inscrito no CNPJ sob nº 27.142.702/0001-66 
com sede na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, CEP 29192-733, doravante denominada 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pela Secretária de Desenvolvimento Social 
e Trabalho, Srª. ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS, brasileira, casada, advogada, inscrita no Cadastro 
de Pessoa Física nº 086.187.937-60, CI nº 1656.410 SSP/ES, residente à residente Rua Francisco José Lopes 
Marin, nº 13, Bairro São Camilo, Aracruz/ES – CEP: 29.194-242 e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ - APAE,  inscrita no CNPJ sob  nº. 32.400.772/0001-07, com sede a Rua 
Epiphânio Pontin, nº 200, Bairro Polivalente, Aracruz/ES, CEP 29.190-476 doravante denominada 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela Presidente a Srª MARGARIDA MARIA 
LUCCHINE NOVELLI, brasileira, casada, contadora, CPF de nº 884.870.917-68, RG de nº 850.559 SSP/ES, 
residente e domiciliada a Rua Praia Grande, nº 06, Bairro COHAB IV, CEP 29.192-457, Aracruz/ES, resolvem 
celebrar o presente Termo de Colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 4.073/2016 e Lei Orçamentária 
Anual de nº 4.096/2016, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterada pela Lei 13.204/2015 e no 
Decreto Municipal 32.487 de 13 de março de 2017 e Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016 do Conselho 
Nacional de Assistência Social, consoante o processo administrativo nº 3.621/2017 e mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    
 
1.1 - O presente Termo de Colaboração, decorrente das causas que excepcionam o chamamento publico, 
previsto no art. 30, inciso VI e art. 31, inciso II da Lei 13.019/2014 com redação dada pela Lei 13.204/2015 
tem por objeto a Cooperação técnica e financeira para contratação de recursos humanos, visando um 
atendimento especializado a crianças, jovens e adultos com faixa etária de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos e/ou 
acima regularmente matriculado na rede regular de ensino com deficiência em situação de dependência e/ou 
desproteção social, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, parte integrante deste Termo 
independente de transcrição.   
 
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou 
indiretamente: 
 
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades 
exclusivas do Estado; 
 
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
 
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 
 
a) nos termos do § 1º do art. 59 do Decreto 32.487/2017, com apoio da Controladoria Geral do Município, 
fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da 
celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas 
organizações eventuais alterações no seu conteúdo;  
 
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá comissão de monitoramento 
e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, conforme previsto no art. 57 do Decreto 
32.487/2017. 
 
c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que 
guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração e nas 
normas complementares expedidas pela Secretaria Municipal de Finanças; 
 
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 
 
e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o 
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações 
do gestor, com as respectivas responsabilidades;  
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f) enquanto o Cadastro Único das Entidades do Terceiro Setor, ou outro portal que o substitua, não contemplar 
a publicação de todas as informações exigidas pela Lei Federal nº. 13.019/2014e suas alterações, a 
Administração Pública deverá manter, em sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas a partir da 
entrada em vigor da citada lei, em ordem alfabética, pelo nome da organização da sociedade civil e o respectivo 
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, por prazo não inferior a cinco anos, 
contado da apreciação da prestação de contas final da parceria, conforme previsão do art.7º do Decreto de nº 
32.487/2017. 
 
g) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na 
parceria; 
 
h) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de 
irregularidades na execução do objeto da parceria. 
 
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 
a) manter escrituração contábil regular;  
 
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;  
 
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas 
ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações; 
 
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 
13.019/2014 e suas alterações e art.50 do Decreto nº 32.487/2017. 
 
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes 
aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de 
execução do objeto; 
 
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive 
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;  
 
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração não implicando responsabilidade solidária 
ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao 
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução;  
 
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato 
deste termo de colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos 
recursos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA– DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de 
Colaboração é de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 
  
3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente Termo de Colaboração, 
recursos no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) correndo a despesa à conta do orçamento da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Classificação Funcional - Concessão de Subvenção 
a Entidades Sociais da Rede, Dotação 563, Recursos do Tesouro. 

3.3 O montante total acima descrito será repassado a Organização conforme distribuição contida no 
Cronograma de Desembolso, depositados na conta corrente 12.249.363, Banco Banestes, Agência 0111. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária específica vinculada a este instrumento. 
 
4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em 
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um 
mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo. 
 
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de 
colaboração ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para 
os recursos transferidos. 
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4.4 O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza o reembolso das despesas despendidas e 
devidamente comprovadas pela entidade, no cumprimento das obrigações assumidas por meio do plano de 
trabalho. 
 
4.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos 
seguintes casos: 
 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da 
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas neste termo de colaboração; 
 
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
 
4.6- As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos 
transferidos pela Administração Pública municipal, deverão observar os princípios da legalidade, da moralidade, 
da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da 
razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com os 
procedimentos mínimos estabelecidos pela Administração Municipal, de forma a resguardar a adequada 
utilização dos recursos da parceria. 
4.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas e não 
utilizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de  30 (trinta) dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente 
da administração pública. 
 
4.7.1 - A devolução relacionada no item anterior deverá ser feita conforme previsão do § 1º do art. 79 do 
Decreto nº 32.487/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 
5.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as 
cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
 
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para: 
 
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
 
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
 
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
 
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
 
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos; e 
 
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 
 
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
6.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá a partir do dia 04 de julho de 2017 até 10 de maio de 2018, 
conforme prazo previsto no anexo I (Plano de Trabalho) para a consecução de seu objeto.  
 
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente 
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais 
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de 
Colaboração. 
 
6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração, independentemente de 
proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso 
verificado. 
 
6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo 
aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última 
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dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou 
efeitos financeiros retroativos. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
7.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que 
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e 
dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros.: 
 
7.2- A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar os seguintes documentos para fins de prestação 

de contas parciais e final: 

I – relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou 

projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados; 

II – relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas 

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas 

e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 

III – notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos emitidos em nome da organização da sociedade civil; 

IV – extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria; 
 
V – comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 
 
VI – material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber; 
 
VII – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 
 
VIII – lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o caso. 
 
IX - Comprovantes de pagamento de pessoal e seus encargos, quando for o caso. 
 
7.2.1 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. 
 
7.2.2 A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no 
prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a 
duração da parceria exceder um ano, podendo este prazo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que 
devidamente justificado pela Organização. 
 
7.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados 
internamente, quando houver: 
 
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 
 
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação 
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 
termo de colaboração. 
 
7.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, 
de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto: 
 
I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 
 
II - os impactos econômicos ou sociais; 
III - o grau de satisfação do público-alvo; 
 
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 
 
7.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos 
previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela: 
 
I - aprovação da prestação de contas; 
 
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 
 
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. 
 
7.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização 
da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 
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7.6.1 O prazo referido no item acima é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no 
máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a 
prestação de contas e comprovação de resultados. 
 
7.6.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a 
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências 
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 
nos termos da legislação vigente. 
 
7.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e 
cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 
 
7.7.1. O transcurso do prazo definido nos termos do item acima sem que as contas tenham sido apreciadas: 
 
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 
 
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem 
prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente 
apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação 
pela administração pública. 
 
7.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 
 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos no plano de trabalho; 
 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 
que não resulte em dano ao erário; 
 
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 
 
a) omissão no dever de prestar contas; 
 
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 
 
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
 
7.9 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a 
decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja 
promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 
trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração e a área de atuação da organização, cuja 
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou 
fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. 
 
7.10 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a 
organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação 
de contas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

 
8.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de 
término de sua vigência. 
 
8.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do 
objeto. 
 
 
8.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do 
ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos 
ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer. 
 
8.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de 
alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de 
recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração. 
 
CLÁUSULA NONA– DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 
 
9.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 
2014, e da legislação específica, pela rejeição da prestação de contas, após transcorridos 45 (quarenta e cinco) 
da notificação da organização da sociedade civil e do responsável indicado no termo da manifestação conclusiva 
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final, deverá ser instaurada tomada de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções, previstas 
no artigo 73, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014: 
 
I – advertência, na hipótese de apresentação da prestação de contas injustificadamente fora do prazo 
estabelecido no termo; 
 
II – suspensão temporária por, no máximo, dois anos, na hipótese em que não ficar configurada fraude; 
 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 
 
9.2 Deverão ser registradas na plataforma eletrônica as causas de ressalvas ou de rejeição da prestação de 
contas das organizações da sociedade civil para conhecimento público, não devendo a aprovação com ressalvas 
ser motivo de redução na pontuação dos chamamentos públicos que as organizações da sociedade civil 
participarem. 
 
9.3 Sendo a Organização suspensa ou declarada inidônea em razão da rejeição da prestação de contas de 
parceria da qual é celebrante serão inscritas no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas - CMEIMP, 
mantendo-se a inscrição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, por prazo não superior a dois anos. 
 
9.3.1 Cabe ao dirigente máximo do órgão ou da entidade da Administração Pública declarar as organizações 
como impedidas para celebração de novas parcerias com a Administração Pública, enviando os dados para a 
Controladoria-Geral do Município, que manterá o cadastro, exibido no Portal da Transparência do Poder 
Executivo.  
 
9.4 A manifestação conclusiva da prestação de contas será encaminhada para ciência da organização da 
sociedade civil e do responsável indicado pela entidade. 
 
9.5 Quando a prestação de contas for rejeitada, a organização da sociedade civil, além do pedido de 
reconsideração de que trata o artigo 70 do Decreto de nº 32.487/2017, poderá: 
 
I – solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação municipal pertinente; 
 
II – apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada do dever de prestar contas.  
 
 
9.6 Caso seja apresentada a prestação de contas ou informado o recolhimento integral do débito apurado como 
prejuízo ao erário após a rejeição das contas e antes do encaminhamento da tomada de contas especial ao 
Tribunal de Contas, o órgão ou entidade pública deverá retirar a inscrição no Cadastro Municipal de Entidades 
Impedidas e suspender a eventual sanção aplicada, devendo, ainda, após a análise das contas: 
 
I – quando aprovada ou comprovado o recolhimento integral do débito: 
 
a) dar conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, por meio de demonstrativo, quando da tomada ou 
prestação de contas anual do órgão ou entidade pública; 
 
b) cancelar a sanção aplicada à organização da sociedade civil. 
 
II – quando rejeitada ou não comprovado o recolhimento integral do débito: 
 
a) prosseguir com a tomada de contas especial, a qual deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do 
Estado, sob esse novo fundamento; 
 
b) reinscrever o impedimento da organização da sociedade civil no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas; 
 
c) retomar a sanção aplicada à organização da sociedade civil;  
 
d) encaminhar a documentação ao setor responsável pela apuração de eventuais irregularidades; 
 
e) comunicar o fato à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. 
 
9.7 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, a organização da sociedade civil será 
notificada para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 
 
9.7.1 A notificação deverá ser dirigida também ao dirigente da entidade indicado como responsável solidário no 
instrumento celebrado, sendo-lhe garantido o direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
9.7.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a 
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências 
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 
nos termos da legislação vigente. 
 
9.7.3 Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária e juros, na forma da legislação. 
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9.7.4 O débito decorrente da ausência ou rejeição da prestação de contas, será inscrito na divida ativa 
municipal, por meio de despacho da autoridade competente. 
 
9.7.5 Sendo apurado pela Administração irregularidades financeiras, o valor respectivo deverá ser restituído ao 
Tesouro Municipal ou ao Fundo municipal competente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS REMANESCENTES 
 
10.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos 
com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se 
incorporam. 
 
10.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente 
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de 
Colaboração. 
 
10.3 Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria, sendo que 
aqueles adquiridos com recurso público deverão ser incorporados ao patrimônio público ao término da parceria 
ou no caso de extinção da organização da sociedade civil parceira. 
 
10.3.1 Excepcionalmente, a cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, 
produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública municipal, poderá 
estabelecer a titularidade para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da 
execução de ações de interesse social pela organização, observando-se o disposto na legislação vigente acerca 
da matéria, notadamente o estabelecido no artigo 36, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GESTOR DA PARCERIA 
 
11.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘g’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e artigo 58 do Decreto 
Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, fica designado a Servidora Mayani Emanoelly Gardi Januario, 
lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, matricula 22.156, Gestor da presente parceria. 
 
11.2 São obrigações do Gestor desta Parceria: 
 
11.2.1 acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
 
11.2.2 informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer 
as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 
providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;  
 
11.2.3 emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o 
conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei Federal 13019/2014 e 
suas alterações;  
 
11.2.3.1 Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram 
realizadas, os pareceres técnicos, obrigatoriamente, deve mencionar: os resultados já alcançados e seus 
benefícios; os impactos econômicos ou sociais; o grau de satisfação do público-alvo, se a vigência da parceria 
superar a 01 (um) ano e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, 
conforme dispõe o artigo 67 da Lei 13.019/2014 com redação dada pela Lei 13.204/2015. 
      
11.2.4 disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 
avaliação. 
 
11.3 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. 
 
11.4 O Gestor da parceria indicado no item 12.1 deste Termo deverá declarar-se impedido para analisar e 
fiscalizar a execução da parceria, caso verifique que nos últimos cinco anos tenha mantido com alguma das 
organizações da sociedade civil em disputa uma das seguintes relações jurídicas: 
 
11.4.1 ser ou ter sido associado ou dirigente, trabalhador ou prestador de serviço de organização participante 
do processo seletivo; 
 
11.4.2 ser cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos dirigentes de organização 
participante do processo seletivo; 
 
11.4.3 ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização participante do processo seletivo; 
 
11.4.4 ter efetuado doações para organização; 
 
11.4.5 pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com a Organização da Sociedade 
Civil;  
    
11.4.5.1 O Gestor deverá registrar seu impedimento a Administração Pública, que providenciará sua 
substituição pelo respectivo suplente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
12.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘h’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e artigo 56 do Decreto 
Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, a Comissão de Monitoramento e Avaliação realizará o 
monitoramento e avaliação da presente parceria. 
 
12.2 A Comissão de que trata o item anterior é órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar essa parceria 
celebrada com organização da sociedade civil, sem prejuízo da fiscalização pelos órgãos de controle, pelos 
conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes. 
 
12.2.1 Os procedimentos de fiscalização serão regulamentados pela Controladoria-Geral do Município para a 
Administração Direta, ou pelo ente da Administração Indireta, mediante elaboração e publicação de Instruções 
Normativas. 
 
12.2.2 Poderá ser dispensada a visita in loco, mediante justificativa quando a mesma for incompatível com o 
objeto da parceria. 
 
12.3 A comissão de monitoramento e avaliação designada, homologará, independentemente da 
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, relatório 
técnico de monitoramento e avaliação de parceria emitido pela Administração Pública, que sem 
prejuízo de outros elementos, deverá conter:        
     
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em 
razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Anexo I 
(plano de trabalho); 
III- valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
 
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na 
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 
termo de colaboração. 
 
V- análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. 
 
12.4 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e 
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades 
pactuadas: 
 
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a 
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 
 
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de 
paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 
executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas 
responsabilidades 
 
12.5 Aplicam-se à Comissão de Avaliação e Monitoramento os mesmos impedimentos constantes no item 11.4 
deste Termo de Colaboração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 
13.1 - O presente termo de Colaboração poderá ser: 
 
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as 
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado  o prazo mínimo de 
60(sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção; 
 
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes 
hipóteses:  
 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  
 
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e 
 
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE 
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14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou 
ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo 
extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual deverá ser providenciada pela administração pública municipal 
no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da respectiva assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 
I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência ou email e 
serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 
 
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via correio eletrônico, não poderão se constituir 
em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias; e 
 
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que 
possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios 
circunstanciados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam 
ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo da Comarca de Aracruz do Estado do Espírito Santo, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem. 
 
16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável 
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 
Juízo ou fora dele. 
 
 
Aracruz/ES, 03 de julho de 2017. 
 
 
 
_______________________________________________________ 
ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 
 
_______________________________________________________ 
MARGARIDA MARIA LUCCHINE NOVELLI 
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04/07/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 795

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 50

 
 

 
ANEXO I- TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 002/2017 

PLANO DE TRABALHO 

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 

1 – DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracruz  CNPJ: 32.400.772/0001-07 

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) Rua Epiphânio Pontin, nº 200  

Bairro: Bairro Polivalente Cidade: Aracruz CEP: 29.190.476 

E-mail da Instituição: apaeaz@terra.com.br Home Page 

Telefone 1 (27) 32561080 Telefone 2 (27) 998363295 Telefone 3 

Conta Corrente 

12.249.363 

Banco 

021 

Agência 

0111 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome: Margarida Maria Lucchine Novelli CPF: 884.870.917-68 

N° RG: 850.559-ES Órgão Expedidor: SPTC/ES Cargo:Presidente Função:Presidente 

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) Rua Praia Grande, nº 06  

Bairro: Cohab IV Cidade: Aracruz CEP: 29.192.457 

Telefone 1: (27) 3256 1080 Telefone 2: (27) 99836 3295 Telefone 3 

 

3 -  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: 

Sueli Lourença Dias 

Área de Formação: 

Assistente Social 

Nº do Registro no Conselho Profissional 

1845 CRESS 

Bairro 

Polivalente 

Cidade 

Aracruz 

CEP 

29.190.476 

E-mail do Técnico: 

sdias@apaearacruz.org.br 

Telefone do Técnico 1: 

(27) 3256 1080 

Telefone do Técnico 2: 

(27) 99980 2027 

 

 

 

4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste projeto. Se houver, 
incluir os dados de identificação). 

Nome: 

CGC/CPF: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 
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5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

 

Descrever a evolução do trabalho da instituição a partir da sua fundação: 
 
1. Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil  
 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracruz é uma instituição de natureza filantrópica, sem fins 

lucrativos, inserida na rede socioassistencial do município de Aracruz, na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, como entidade de atendimento de defesa de direitos.  Fundada em 05 de maio de 1990 e no 

decorrer de todos esses anos vem se estruturando para ampliar e melhorar os serviços prestados para as 

pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla ou transtornos globais do desenvolvimento. A APAE oferta 

serviço e desenvolve ações, visando a convivência, a estimulação através da habilitação e reabilitação da 

pessoa com deficiência. Buscando a defesa e garantia de direitos, na prestação de serviços de saúde, 

assistência social e de educação especial. Para desenvolver todo esse processo temos uma equipe 

multiprofissional que desenvolve seu trabalho visando a promoção da autonomia, inclusão social e melhoria 

da qualidade de vida das pessoas com deficiência, em concordância com as legislações que regem a política de 

atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla que necessitam de apoio extensivos e suas famílias. 

 
2. Caracterização do serviço socioassistencial  
 
 O serviço ofertado pela APAE de Aracruz no âmbito de assistência social tem como público alvo as pessoas com 

deficiência intelectual e/ou múltipla ou transtornos globais do desenvolvimento e suas famílias. O serviço tem a 

finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

participantes. Conta com uma equipe habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em 

situação de dependência, que necessitam  de cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será 

sempre pautada no reconhecimento do potencial das famílias na aceitação e valorização da diversidade e na 

redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados. Tais ações 

possibilitam a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, 

troca vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades, o serviço social viabiliza o acesso a 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços de políticas públicas setoriais. Já nas atividades a 

equipe multiprofissional realiza as atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia. A 

intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto a família, a 

sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção 

e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da 

pessoa com deficiência. 

O serviço ofertado é de proteção Social Especial para pessoas com deficiência, suas famílias e cuidadores, com 

ações de: 

Acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico sócio econômico, monitoramento e avaliação do serviço, orientação 

e encaminhamento para a rede sócio assistencial do município e articulação com a mesma, orientação sócio 

familiar, atendimento psicossocial, informação, comunicação e defesa de direitos, articulação interinstitucional 

com demais órgãos de defesa e garantia de direitos, trabalhos interdisciplinares, elaboração de relatórios e 

prontuários, estimula ao convício familiar grupal e social, mobilização para o exercício da cidadania, construção 

conjunta do Plano de Atendimento Individual ou familiar, referenciamento aos serviços da rede, realização de 

ações e divulgação de informações sobre promoção da saúde e inclusão social , reuniões com grupo de famílias 

e dos usuários e atividades individualizadas e coletivas com usuários e ou famílias.  As ações prestadas 

atenderão o principio de universalização de direitos, com oferta de serviços com qualidade, sem discriminação 

de qualquer natureza. Para o desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade  a 

Instituição mantém-se atenta a legislação.  

Sendo a família fundamental no processo de atendimento à Pessoa com deficiência, as mesmas, serão 

convidadas a participar constantemente de palestras, eventos, grupos de troca de experiências, no intuito de 

esclarecer quanto aos direitos existentes, à promoção, ao fortalecimento e a preservação dos vínculos 

familiares. 

A Instituição possui os seguintes profissionais, conforme descrito: 
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EQUIPE TÉCNICA   

Nº 
ORDEM NOME 

VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO CARGO/FUNÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

1 Soo Yang Lee APAE Neurologista 08 h mensais 

2 Sueli Lourença Dias APAE Assistente Social 30 h sem. 

3 Enizete Pegoreti Lima Rui APAE Assistente Social 30 h sem. 

4 Maria Cristina Silva de Mello APAE Psicóloga 40 h sem. 

5 Aline Campos Rocha PMA Fisioterapeuta 30 h sem. 

6 Claudia Maria de oliveira Dattio PMA Fisioterapeuta 30 h sem. 

7 Barbara Drago Sinhorelli PMA Fonoáudiologa 30 h sem. 

8 Carolina Santos Vieira PMA Fonoáudiologa 30 h sem. 

9 Luiza Mageste Domingues Monteiro PMA Dentista 20 h sem. 

EQUIPE DE APOIO   

Nº 
ORDEM NOME 

VÍNCULO 
EMPREGATICIO CARGO/FUNÇÃO 

CARGA 
HORARIA 

1 Maria José Monfardini N. Mantovani APAE Coordenadora 42 h sem. 

2 Dalva Maria de Carli APAE Secretária 40 h sem. 

3 Patricia Braz Gonçalves APAE 
Auxiliar de Secretaria 

Escolar 44 h sem. 

4 Cleia Sousa Oliveira Monfardini APAE ASG 44 h sem. 

5 Vania da Vitoria Rodrigues APAE ASG 44 h sem. 

6 Janete Caliman do Nascimento APAE ASG 40 h sem. 

7 Ilzete Maria do Espirito Santo Bianca APAE Merendeira 40 h sem. 

8 Elvis Silva Dias APAE Vigia 40 h sem. 

9 Jomar de Assis APAE Vigia 40 h sem. 

10 Ronivaldo Nascimento Passos APAE Vigia 40 h sem. 

11 Samuel Pedrini APAE Vigia 40 h sem. 

12 Cleidiane  Oliveira da Silva APAE Pedagoga 25 h sem. 

13 Cristiani Fanchiotti Cerri e Silva APAE Professor 40 h sem. 

14 Marcia Cristina Schroeder Soares APAE Professor 40 h sem. 

15 Janaina  de Oliveira Gomes APAE Professor 25 h sem. 

16 Jucely dos Santos Ribeiro PMA Professor 25 h sem. 

17 Sandra Regina Scalzer Pagani PMA Professor 25 h sem. 

18 Isaac José Silverio PMA 
Instrutor de 
Informática 25 h sem. 

19 Roseli Scopel da Silva Silveiro PMA 
Instrutor de 
Informática 25 h sem. 

20 Cristiane Oliveira Santos PMA Cuidador 30 h sem. 

21 Daisy Miranda dos Santos PMA Cuidador 30 h sem. 

22 Eliana dos Santos de Souza APAE Cuidador 44 h sem. 

23 Elizabete da Costa Chagas Rocha PMA Cuidador 30 h sem. 

24 Patricia Ramos Santana APAE Cuidador 44 h sem. 
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25 Patricia Matos C. do Nascimento PMA Cuidador 30 h sem. 

26 Rosiane Machado de Oliveira APAE Cuidador 44 h sem. 

27 Andrea Gratz Lyrio PMA 
Auxiliar em Saúde 

Bocal 16 h sem. 

28 Zelia Alves Moreira PMA 
Técnica de 

Enfermagem 40 h sem. 
 

 

6 - SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1 - Título da Proposta: 

Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade destinada às crianças, 
jovens e adultos, suas famílias e cuidadores. 

6.2 – Identificação do Objeto  

Consiste na cooperação técnica e financeira para contratação de recursos humanos em prover a APAE para o 
atendimento especializado a crianças, jovem e adulto  com deficiência em situação de dependência e/ou de 
desproteção social; sem condições para a sua automanutenção; com histórico de desassistência de serviços 
essenciais; com precariedade dos cuidados familiares; de alto grau de estresse do cuidador; de desvalorização 
da potencialidade/capacidade da pessoa; isolamento social, confinamento, abandono, maus tratos, dentre 
outras situações que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia da pessoa com 
deficiência e do familiar. 

 

6.3 – Objetivo Geral da Proposta 

Busca como objetivo geral a contratação de recursos humanos para a garantia da continuidade dos serviços ora 
ofertados pela Instituição, visto que, esta é uma característica do Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência. 
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6.4 – Objetivos Específicos da Proposta  

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência com dependência, seus 
cuidadores e suas famílias; 

 Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para 
a intensificação da dependência;  

 Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar 
e comunitária com vista a promover a inclusão social da pessoa com deficiência;  

 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das 
demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; 

 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios 
de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;  

 Instruir o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: 
bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades; 

 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/ demanda de 
cuidados permanentes/prolongados. 

 Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais;  

 Prevenir confinamento de pessoas com deficiência;  

 Identificar situações de dependência;  

 Colaborar com redes inclusivas no território;  

 Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e 
pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos;  

 Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência, de suas famílias 
e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social; 

 Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o 
estímulo a participação cidadã;  

 Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, 
inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda;  

 Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos (as) usuários (as); 

 Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 

      

6.5 – Justificativa da Proposta  

Desenvolver serviços, programas e projetos visando a convivência, a estimulação, o resgate a habilitação e 
reabilitação dos usuários através das ações que buscam defesa e garantia de direitos buscando assegurar-lhes o 
pleno exercício da cidadania. Em suas contínuas avaliações sobre seu papel e trabalho nesta construção e 
embasada na resolução nº 34, de 28 de Novembro de 2011 (Define a Habilitação e Reabilitação da pessoa com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da Assistência Social e estabelece seus 
requisitos), reconhece sua preponderância na área da assistência social que aliada aos seus objetivos 
estatutários e missão, faz com que seu plano de trabalho para o ano de 2017, reafirme esta predominância, sem 
descartar, no entanto, os dois segmentos educação e saúde que junto à assistência social formam o tripé da 
Política de Atendimento da APAE de Aracruz, ofertando serviços especializados às pessoas com deficiência de 
forma integral e integrada. 

A Pessoa com deficiência tem necessidades de assistência e suporte especializado, devido situações as quais a 
própria deficiência os coloca, tais como: violações dos direitos humanos são mais dependentes economicamente, 
socialmente e emocionalmente e a falta de serviços e apoios adequados podem fazer com que, pessoas com 
deficiências se tornem extremamente dependentes de suas famílias, impedindo que ambas as partes se tornem 
economicamente ativas e socialmente incluídas. 

As famílias atendidas na Instituição encontram-se em situação de vulnerabilidade social, devido a      própria 
deficiência de um dos membros e por estarem expostas as situações violadoras de direitos, tais como: 
residentes em bairros periféricos com alto índice de violência e tráfico, violência doméstica, abuso sexual, 
rompimento e fragilização dos vínculos, alto grau de estresse do cuidador, desemprego ou subemprego, 
infraestrutura precária de moradia, famílias monoparentais em sua maioria chefiada por mulheres, baixa 
escolarização e renda familiar mensal precária. 

Pelo exposto justifica-se a continuidade dos serviços de forma a contribuir para o atendimento integral e 
integrado à pessoa com deficiência. Sendo assim é de suma importância que a Prefeitura Municipal de Aracruz x 
APAE estabeleça parceria, uma vez que, a Instituição é o único órgão no município de Aracruz que oferta  esse 
tipo de serviço. 
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6.6 – Abrangência da Proposta: 

Crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e/ou múltipla ou transtornos globais do 
desenvolvimento, moradoras do município de Aracruz. 

6.7 – Público Beneficiário: 

O projeto atenderá a 120 crianças, adolescentes, adultos e seus familiares, público alvo atendidos nesta 
Instituição. 

6.7.1 Perfil do Público Beneficiário Direto: 

Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla ou transtornos globais do desenvolvimento, independente de 
renda, escolaridade e ou condições de moradia, uma vez que atendemos a todos sem distinção, seus 
cuidadores/ familiares residentes no município de Aracruz. 

6.8 – Meta de Atendimento: 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais tem como meta atender 120 pessoas com deficiência intelectual 
e/ou múltipla ou transtornos globais do desenvolvimento seus cuidadores/ familiares residentes no município de 
Aracruz. 

6.9 – Período Referência para Execução do Objeto: 

Início: 04 de julho de 2017 Término: 10 de maio de 2018 

 

6.10 – Metodologia e Abordagem da Proposta: 

O projeto será executado de forma planejada, continua e sistemática pela  equipe multiprofissional que 
desenvolve seu trabalho visando a promoção da autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência, em concordância com as legislações que regem a política de atendimento à pessoa com 
deficiência intelectual , ou seja, de acordo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Proteção Social 
Especial de Média Complexidade, nas dependências da APAE de Aracruz, nas residências das famílias atendidas 
e em espaços públicos da comunidade. A equipe interdisciplinar utilizará recursos que vise estimular a 
participação das famílias, promovendo reflexões e debates sobre demandas e conflitos da vida cotidiana visando 
o fortalecimento de vínculos e maior conhecimento para a concretização da garantia de direitos. 

  Desta forma serão utilizadas as seguintes estratégias:  

 As rodas de conversas acontecerão mensalmente e serão abordados temas como: direito da pessoa com 
deficiência, o papel da família para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, recursos da comunidade, 
convivência familiar e comunitária; 

 Serão ofertadas oficinas e trabalhos manuais, conforme demanda e características do grupo; 
  
 Será aplicado questionário de pesquisa objetivando mapear a real situação socioeconômica e cultural de cada 

família atendida pelo serviço, traçando metas de atendimento familiar para o ano de 2017; 
 Os atendimentos acontecerão de acordo com a necessidade de cada família em consonância com Plano de 

Atendimento Individual do usuário que será elaborado com base nas informações fornecidas pela família; 
 Os atendimentos sociofamiliar e psicossocial acontecerão na instituição por assistente social e/ou psicóloga; 
 A família que necessitar acessar benefício eventual ou quando a instituição não tiver condições de atendê-la, 

será encaminhada para o CRAS; 
 Todo encaminhamento realizado será acompanhado até a efetivação (referencia/ contra referencia) 

garantindo o direito ao acesso a serviços da rede socioassistenciais e demais políticas públicas; 
 Todos os atendimentos serão registrados nos prontuários de evolução e as atividades serão registradas em 

relatórios juntamente com lista de presença assinadas pelos participantes. 
     E assim, com a meta do projeto apresentado, anseia-se uma melhoria das condições do desenvolvimento 

dos usuários, suas famílias e ou cuidador, contribuindo assim para que eles possam exercer seu papel como 
cidadãos. 

 

7 – CAPACIDADE INSTALADA  

7. 1 Equipe de Profissionais Permanente da OSC: 

Nome Formação Função na Entidade 

Carga Horária 

Semanal de 
Trabalho 
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Sueli Lourença Dias 

  

Nível Superior Assistente Social 30 h sem. 

Maria Cristina Silva de Mello 

  

Nível Superior Psicóloga 40 h sem. 

Maria José Monfardini Nieiro 
Mantovani 

  

Nível Superior Coordenadora  42 h sem. 

Dalva Maria de Carli Ensino Médio Secretária  40 h sem. 

Cleia Sousa Oliveira Monfardini Ensino Fundamental ASG 44 h sem. 

Janete Caliman do Nascimento Ensino Fundamental ASG 40 h sem. 

Ilzete Maria do Espirito Santo 
Bianca Ensino Médio Merendeira 40 h sem. 

7.2  Estrutura Física: 

(  x  ) Própria                   (     ) Cedida                (     ) Alugada              (     ) Outra 

7.3 Instalações Físicas: 

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

Bloco A 10 

Salas de atendimentos de: 

Psicologia (01), Fisioterapia (01), Fonoaudiologia (01), Neurologia 
(01), Assistente Social (2), Reunião/auditório (01) e banheiros (03) 

Bloco B 09 

Salas de atendimentos ao público: 

Secretaria (01), Gerencia (01), Consultório Odontológico (01), 
Coordenação/ Pedagógico(01), Depósito(01), Bazar( 01), 

Brinquedoteca/vídeo (01) e Oficina Artes ( 01) 

 

Bloco C 08 

Salas de atendimentos de: 

Terapia Ocupacional ( 01), Estimulação Global ( 02), Atendimento 
Educacional Especializado( 03),Oficina de Massas ( 01), banheiro( 
01) 

Bloco D 04 

 

Banheiros (02), pátio coberto ( 01), quadra( 01) 

 

Bloco E 10 Depósitos (04), Informática (01), Sala de atendimento lúdico (01), 
refeitório (01), cozinha (01), banheiro ( 01) e  lavanderia( 01) 

 

 

Bloco F 

 

 

02 

Sala de Educação Física/esportes ( 01), 

piscina (desativada) - 01 
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7.4 Equipamentos Disponíveis: 

 
Tipo de Equipamento 

 
Quantidade 

 
Mesas  

 
27 

 
Cadeiras 153 

 
Notebook 03 

 
Televisão 02 

 
Datashow 01 

 
Impressora 01 

 
Mesa auditório 01 

 
Cadeira c/ braço 30 

 
Telefone 02 

 

 

 

8 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 

 
8.1 Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto: 
 Inscrição com formulário próprio de cada novo usuário inserido; 

 Ficha de evolução individual efetuado os registros pelo técnico de psicologia e assistência social;  

 Registro em ata das reuniões regulares com a equipe técnica;  

 Registro entre equipes técnicas da APAE e o CRAS, CREAS e Rede Socioassistencial de referencia dos 

usuários e suas famílias;  

 Relatórios de atividades encaminhados mensalmente a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 

(SEMDS) de Aracruz;  

 Registros dos encaminhamentos efetuados pelas APAE aos órgãos competentes (Conselho tutelar, 

ministério publico, entre outros). 

O processo será contínuo, considerando principalmente a responsabilidade de cada profissional, nos aspectos 
positivos e negativos e na busca constante para o aprimoramento do trabalho desenvolvido, visando à melhoria 
da qualidade de vida dos atendidos e seus familiares e ou cuidador, com acesso aos serviços das políticas 
públicas setoriais, e ainda, fortalecendo sua convivência familiar e comunitária.  

 

8.2 Sustentabilidade da Proposta  
No encerramento da vigência deste projeto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracruz 
pretende dar continuidade aos Serviços de Proteção Social Especial para as Pessoas com Deficiência, suas 
famílias e ou cuidador, uma vez que somente a Instituição realiza esse tipo de serviço em todo município de 
Aracruz. Buscando parcerias visando sempre assegurar a qualidade e a efetividade do serviço prestado. Na 
missão de promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, 
atendimento e apoio á família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à 
construção de uma sociedade justa e solidária. 
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9 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 

ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL 

(Contrapartida) 

TOTAL 

3.3.50.43 

Transferência à Instituição 
Privada sem fins econômicos 

Subvenção 

R$187.129,52 

 

 

- 

 

R$187.129,52 

 

 

TOTAL 
 

R$187.129,52 
- R$187.129,52 

 

9.1 DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa) 

 

9.1.1 MATERIAL DE CONSUMO 

Item             Especificação Unid. Qtde Valor  
Unitário 

Valor Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 SUBTOTAL  

 

9.1.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Item Especificação Unid. Qtde Valor Unit. Valor Total 
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 Subtotal  

 

 

9.1.3 EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇAÕ (Art. 46, Inciso I))  

Item Especificação Cargo 
Qtde/ 

Meses 
Salário Salário c/ 

reajuste 
Valor 
Total 

 

Planilha em Excel, anexo 

9.1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Item Especificação Unid. Qtde Valor Unit. Valor Total 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 Subtotal       

 

9.1.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 
Unit. Valor Total 
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 Subtotal       

 TOTAL GERAL (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5)       

 

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

 

REPASSE(S) DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

JULHO/17 AGOSTO/17 SETEMBRO/17 OUTUBRO/17 NOVEMBRO/17 DEZEMBRO/17 

 

R$ 93.564,76 

 

 

  
R$ 93.564,76 

 

 

 

 

 

JANEIRO/18 FEVEREIRO/18 MARÇO/18 ABRIL/18   

 

 

 

    
 

 

 

 

 

11 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 

 

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, declaro para fins de prova 

junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho - SEMDS, para os efeitos e sob as 

penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a realização deste termo ou qualquer 

instrumento legal com o Município de Aracruz, na forma deste plano de trabalho. 

 

Pede e espera deferimento. 

 

Aracruz (ES), 28 de junho de 2017 

 

MARGARIDA MARIA LUCCHINE NOVELLI 

CPF 884.870.917-68 

Presidente da APAE 
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12 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

APROVADO. 

 

Aracruz (ES) 28 de junho de 2017 

 

 

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS 

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho 
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2016
Publicação Nº 90742

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança/ES, através do Prefeito Municipal, torna público a adesão 
à Ata de Registro de Preços nº 013/2016, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços n° 016/2016, gerenciada 
pela Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES.

Empresa Detentora: MC INFORMATICA LTDA ME, CNPJ n° 09.299.377/0001-68.

Objeto: o Registro de preços para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e suprimentos de informática para 
manutenção dos serviços das Unidades Administrativas da Prefeitura e manutenção do sistema "Viva Digital" do município 
de Vila Valério/ES.

Adesão ao item 15, no valor total de R$ 13.340,00 (treze mil, trezentos e quarenta reais).

Boa Esperança/ES, 03 de julho de 2017.

Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal

AVISO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2016
Publicação Nº 90746

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Boa Esperança/ES, através do Prefeito Municipal, torna público a adesão à Ata de Registro de Preços 
nº 013/2016, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços n° 016/2016, gerenciada pela Prefeitura Municipal 
de Vila Valério/ES.

Empresa Detentora: MC INFORMATICA LTDA ME, CNPJ n° 09.299.377/0001-68.

Objeto: o Registro de preços para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e suprimentos de informática para 
manutenção dos serviços das Unidades Administrativas da Prefeitura e manutenção do sistema "Viva Digital" do município 
de Vila Valério/ES.

Adesão ao item 15, no valor total de R$ 53.360,00 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta reais).

Boa Esperança/ES, 03 de julho de 2017.

Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

EXTRATO PP 24/2017
Publicação Nº 90743

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

N° 024/2017

Proc. Nº 1020/2017

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna 
público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E 
HIDRÁULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, conforme resumidamente descrito 
a seguir:

ADJUDCAÇÃO:16/05/2017.

HOMOLOGAÇÃO:31/05/2017.

1) Fornecedor: COFIL COMERCIO DE FERROS ITABAPOANA 
LTDA - CNPJ nº 27.023.563/0001-51;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 035/2017;

Vigência: 07/06/2017 até 06/06/2018.

Valor Total Registrado : R$ 100.208,01 (cem mil duzentos 
e oito reais e um centavo).

2) Fornecedor: DILTEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ nº 01.843.331/0001-56;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 036/2017;

Vigência: 07/06/2017 até 06/06/2018.

Valor Total Registrado : R$ 124.722,60 (cento e vinte e 
quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta cen-
tavos).

3) Fornecedor: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNANDES E 
FILHOS LTDA ME- CNPJ nº 11.450.903/0001-90;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 037/2017;

Vigência: 07/06/2017 até 06/06/2018.

Valor Total Registrado : R$ 218.605,74 (duzentos e dezoito 
mil, seiscentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

4) Fornecedor: SIMONE BONDI MACHADO ME- CNPJ nº 
05.692.612/0001-06;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 038/2017;

Vigência: 07/06/2017 até 06/06/2018.

Valor Total Registrado : R$ 567.760,40 (quinhentos e ses-
senta e sete mil, setecentos e sessenta reais e quarenta 
centavos).

Bom Jesus do Norte-ES, 03 de julho de 2017.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

EXTRATO PP 26/2017
Publicação Nº 90747

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

N° 026/2017

Proc. Nº 1859/2017

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna 
público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA 
INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE RADIODIFUSÃO, 
COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO 
NORTE E REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (APIACÁ, 
MIMOSO DO SUL, MUQUI, ATILIO VIVÁQUA, PRESIDENTE 
KENNEDY, MARATAÍZES, SÃO JOSÉ DO CALÇADO E 
OUTROS), conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 08/06/2017.

HOMOLOGAÇÃO:27/06/2017.

1) Fornecedor: RADIO DIFUSORA DO VALE DO ITABAPOANA 
LTDA - CNPJ nº 27.589.696/0001-90;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 039/2017;

Vigência: 28/06/2017 até 27/06/2018.

Valor Total Registrado : R$ 85.961,00 (oitenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e um reais).

Bom Jesus do Norte-ES, 03 de julho de 2017.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 01.06155/2017
Publicação Nº 90728

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 01.06155/2017 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES E PELA 
SOCIEDADE SANT’ANA PEDRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (DFSP-AA), NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, 
inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ CARLOS 
PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o Nº 133.082-SSP/ES, resi-
dente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES.

CONTRATADA: DAHER FORATTINI, SANT’ANA PEDRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (DFSP-AA), inscrita no CNPJ 
sob o n° 21.199.291/0001-69, com sede à Rua das Palmeiras, n° 685, Ed. Contemporâneo Empresarial, sl. 608, Santa 
Lúcia, CEP: 29056-210, Vitória/ES, representada neste ato pelo sócio, o Dr. ANDERSON SANT’ANA PEDRA, brasileiro, casa-
do, Advogado, inscrito na OAB/ES sob o nº 9.712 e no CPF sob o nº 031.523.727-95, portador do RG nº 1.142.798 SPTC/
ES, residente e domiciliado à Rua Elesbão Linhares, nº 315, Aptº 702, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP. 29055-340.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 01.06155/2017, 
instruído pelo Processo Administrativo nº 006155/2017, cujo objeto consiste na contratação direta, sem licitação, com 
fundamento nos Arts. 24, IV e 25, II, da Lei nº 8.666/93, de pessoa jurídica, na forma de sociedade de advogados, para 
prestar serviços técnico-jurídicos ao Município de Castelo, representando-o e patrocinando seus interesses nos autos 
dos processos judiciais nsº 0000936-94.2017.8.08.0013, 0000995-82.2017.8.08.0013, 0001062-47.2017.8.08.0013, 
0001128-27.2017.8.08.0013 e 0001175-98.2017.8.08.0013, movidos em seu desfavor e que se encontram tramitando 
perante o Juízo de Direito da 1ª Vara (Cível) da Comarca de Castelo/ES, devendo a CONTRATADA apresentar defesa e 
promover todos os atos necessários ao acompanhamento das lides, formalizando o presente Instrumento de Aditivo nos 
termos dos autos de nº 007832/2017, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, no que couber, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO dos objetos listados e descritos na tabela abaixo, que resultará 
no aumento do valor contratual na importância de R$ 6.260,94 (seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa 
e quatro centavos) perfazendo um valor global contratual de R$ 78.966,84 (Setenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e 
Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos):

Item Quant. Unid.
Descrição: Alteração qualitativa e quantitativa ao Contrato Administrativo 
nº 01.06155/2017, almenjando a confecção de Termo Aditivo para 
acrescer os seguintes objetos:

Valores Estimados (R$)

Unitário Total

01 03 un. Despachar com juiz ou desembargador, se necessário for; 403,98 1.211,94

02 01 un. Interposição de Recurso de Embargos de Declaração nos autos do 
processo nº 0001532-78.2017.8.08.0013. 5.049,00 5.049,00

TOTAL GERAL .................................................................……………………………………………..…… 6.260,94

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato é R$ 6.260,94 (seis mil, 
duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

3. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de R$ R$ 6.260,94 (seis mil, duzentos e sessenta 
e quatro reais e noventa e quatro centavos), correrá à conta da Nota de Empenho nº 763/2017, de 29 de Junho de 2017, 
devidamente apropriada no elemento de despesa 33903900000 - 0030010206200012.138, Fonte de Recursos, 10000000, 
vinculado à atividade Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, da vigente Lei Orçamentária Anual.
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CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

4. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, exarada no Processo Administrativo nº 
007832/2017, e encontra amparo legal no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRA-
TANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Castelo-ES, de de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

(CONTRATANTE)

AVISO DE LICITAÇÃO PP 051 RETIFICADO E PRORROGADO
Publicação Nº 90672

AVISO DE LICITAÇÂO

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 051/17 – retificado e prorrogado

Objeto: aquisição de Sistema operacional Windows Server 2016 Data Center

Data de abertura: 14/07/17

Horário: 13:30

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 03/07/17

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

CONTRATO 1.06779/2017
Publicação Nº 90725

CONTRATO No 1.06779/2017

Referente Pregão Presencial No 125/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: AUTO ELÉTRICA DO GA-GAGUIM LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente é a aquisição de serviço elétrico e eletrônicos na manutenção corretiva dos veículos 
da Frota Municipal, conforme especificações constantes no Anexo 02 do presente edital e Termo de Referência Anexo 09, 
tudo de acordo com o processo administrativo nº 006779/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Interior. A CONTRATA-
DA será responsável pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

Lote Descrição Un. Qt. Vr Un. (R$) Vr Total (R$)

01

Prestação Global de serviços elétricos eletrônicos na manutenção corretiva 
e preventiva em veículos conforme especificações técnicas apropriadas 
para cada veículo.

Hr. 18:00 60,00 1.080,00

03 Hr. 30:00 75,00 2.250,00

04 Hr. 17:30 85,00 1.487,50

05 Hr. 26:00 90,00 2.340,00

Total 7.157,50

http://www.castelo.es.gov.br/
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VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 7.157,50 (Sete Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta 
Centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária do orçamento de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0130022678200502.120 33903900000 0639 SEMINT- 10000000 – Recursos Ordinários

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e 
encerramento em 31 de Dezembro;

Castelo-ES, 03 de Julho de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 1.04089/2017
Publicação Nº 90669

CONTRATO No 1.04089/2017

Referente ao Pregão Presencial No 42/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA

OBJETO: O Objeto deste contrato é a aquisição de gêneros alimentícios – carne moída, para atender as necessidades das 
escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, do Município de Castelo-ES, conforme descrito no Anexo 2 e Termo de 
Referência Anexo 08, tudo de acordo com o processo administrativo nº 004089/2017. Os alimentos serão para atender 
as escolas (EMEIEF Adilson Furlan - Patrimônio do Ouro - 198 alunos, EMEIEF Montepio - 156 alunos, EMEIEF Cecilia D. 
Seschin - Morro Vênus - 110 alunos, EMEIEF Irmãos Mangifestes - Pedra Lisa - 49 alunos, EMEIEF Delza Frasson - Estrela 
do Norte - 231 alunos, EMEIEF Rafael Campanha - Mundo Novo - 122 alunos, EMEIEF Forno Grande – 140 alunos, EMEIEF 
Felinto Martins – Aracuí - 551 alunos, EMEIEF Esplanada - 163 alunos, EMEIEF Frei José Osés - 285 alunos, EMEF Nestor 
Gomes - 493 alunos, EMEIEF Madalena Pisa - 546 alunos, EMEIEF Centro Unificado - 594 alunos, EMEIEF Antônio Teixeira 
de Melo - 128 alunos, EMEIEF Frei Juan E. Asiain - Fazenda do Centro - 111 alunos, EMEIEF Reinaldo Fim – Limoeiro - 213 
alunos, EMEIEF Antônio Sasso - São Manoel - 133 alunos, EMEIEF Colmar Rocha - 42 alunos, EFA Escola Familia Agríco-
la – NEAC – 129 alunos, CEIM Prof. Abigail Silva de Andrade - 460 alunos, CEIM Erlita Bicalho Nemer - 113 alunos, CEIM 
Virgínia Zuim Carari - 150 alunos, CEIM Sebastião de Moraes - 101 alunos, CEI Nossa Srª da Penha – 113 alunos, CEIM 
Maria de Lurdes Silva Bortolo – 70 alunos, APAE de Castelo – 86 alunos).

Lote Qt. Un. Descrição Vr. Un. 
(R$)

Vr. Total 
(R$)

ESCOLAS

01 2.520 Kg

Carne moída bovina acém 2ª, congelada, com baixa porcentagem de sebo e 
gordura e isenta de nervos e cartilagem, embalagem de 01 kg, individual. O 
estabelecimento deverá apresentar o registro de compra de carne inspecionada 
e Alvará Sanitário. ENTREGA DIÁRIA, conforme cronograma do setor de 
alimentação.

14,30 36.036,00

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

01 580 Kg

Carne moída bovina acém 2ª, congelada, com baixa porcentagem de sebo e 
gordura e isenta de nervos e cartilagem, embalagem de 01 kg, individual. O 
estabelecimento deverá apresentar o registro de compra de carne inspecionada 
e Alvará Sanitário. ENTREGA DIÁRIA, conforme cronograma do setor de 
alimentação.

14,30 8.294,00

CRECHES

01
858 Kg

Carne moída bovina acém 2ª, congelada, com baixa porcentagem de sebo e 
gordura e isenta de nervos e cartilagem, embalagem de 01 kg, individual. O 
estabelecimento deverá apresentar o registro de compra de carne inspecionada 
e Alvará Sanitário. ENTREGA DIÁRIA, conforme cronograma do setor de 
alimentação.

14,30 12.269,40

Total 56.599,40
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária do orçamento de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

0070031230600222.209 33903000000 0141 SEME – 10000000 - Recursos Ordinários

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 56.599,40 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Nove 
Reais e Quarenta Centavos).

PRAZOS: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e en-
cerramento em 31 de Dezembro de 2017;

Castelo-ES, 03 de Julho de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

ADITIVO NEGATIVO AO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO Nº 004/2013

Publicação Nº 90826

Contrato de Prestação de Serviços nº 000004/2013.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade SU-
PRIMIR, do valor do contrato em epígrafe a importância de 
R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, totalizando o valor 
de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos), conforme justi-
ficativa constante no processo nº 011854/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 02 de janeiro de 2017.

DATA:02 de janeiro de 2013.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE Nº 022/2012.

Publicação Nº 90729

Resumo do aditivo Nº 06 ao Contrato de Prestação 
de Serviço nº 022/2012.
CONTRATANTE: Município de Colatina

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

DO ADITAMENTO: O presente Termo tem por finalidade 
PRORROGAR o prazo previsto na Cláusula Vigésima Sex-
ta, no que se refere ao prazo de vigência do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 022/12, até 31 de dezembro 
de 2017, bem como os efeitos financeiros desta operação, 
amparado pelo disposto no artigo 57, § 4º, da Lei 8.666 de 
21 de Junho de 1993.

DATA DA ASSINATURA: 26 de Junho de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2017
Publicação Nº 90775

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 027/2017

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30 
do dia 17/07/2017, realizará a abertura do Pregão Pre-
sencial n.º 027/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para implantação de serviço de so-
lução de repositório xml.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

THABATA CALIARI SOUTO

Pregoeira Municipal

DECRETO 20.323/2017
Publicação Nº 90748

DECRETO Nº 20.323, DE 21 DE JUNHO DE 2017 .

Abre crédito suplementar :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das 
que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.371, de 20 
de dezembro de 2016 e tendo em vista o que consta no 
processo protocolado sob nº 14.033/2017, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito suplementar da ordem 
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em favor do 
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL-SA-
NEAR, para reforço das dotações orçamentárias, a saber:

95.01.17.512.0024.2.226 – Operação e Manutenção 
do Sistema de Água

3.3.90.30.00000 – Material de Consumo (Fi-
cha 68 - 20000000001 - Recursos Próprios – SA-
NEAR)……………………………………………………….. R$ 120.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito 
aberto no artigo primeiro, correrão por conta das anula-
ções nas dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

95.01.17.512.0024.2.226 – Operação e Manutenção 
do Sistema de Água

3.3.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica (Ficha 71 - 20000000001 - Recursos Próprios – 
SANEAR)…………………………..R$ 120.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 21 de ju-
nho de 2017.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 21 de junho de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

http://www.colatina.es.gov.br
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Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.561/2017
Publicação Nº 90769

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.561/2017.

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO SENHOR MAURO LUIZ CAMPOS PEREIRA

A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, APROVA:

Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor MAURO LUIZ CAMPOS PEREIRA, pelos relevantes 
serviços prestados à sociedade Colatinense.

Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Câmara Municipal de Colatina-ES, 28 de junho de 2017.

PRESIDENTE

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data.

SECRETÁRIO
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Domingos Martins

Prefeitura

ERRATA DE EXTRATO
Publicação Nº 90789

ERRATA EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DA N° 002/2017
Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo de 20/06/2017, Edição n° 785, página 59/60, Extra-
to do Contrato de Compra e Venda n° 002/2017,

ONDE SE LÊ:
Valor Total: R$ 2.232,50 (dois mil duzentos e trinta e 
dois reais e cinquenta centavos)

LEIA-SE:

Valor Total: R$ 2.238,00 (dois mil duzentos e trinta e 
oito reais)

Domingos Martins - ES, 03 de julho de 2017.

Vanilza Entringer Schunk

Presidente da Associação Escola Comunidade

ERRATA EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DA N° 002/2017

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo de 20/06/2017, Edição n° 785, página 61, Extrato 
do Contrato de Compra e Venda n° 002/2017,

ONDE SE LÊ:

Valor Total: R$ 2.712,28 (dois mil setecentos e doze reais 
e vinte e oito centavos)

LEIA-SE:

Valor Total: R$ 2.716,78 (dois mil setecentos e dezesseis 
reais e setenta e oito centavos)

Domingos Martins - ES, 03 de julho de 2017.

Marivana Merscher Hertel

Presidente do Conselho de Escola

ERRATA EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DA N° 002/2017

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo de 20/06/2017, Edição n° 785, página 62, Extrato 
do Contrato de Compra e Venda n° 002/2017,

ONDE SE LÊ:

Valor Total: R$ 2.580,10 (dois mil quinhentos e oitenta 
reais e dez centavos)

LEIA-SE:

Valor Total: R$ 2.582,60 (dois mil quinhentos e oitenta e 
dois reais e sessenta centavos)

Domingos Martins - ES, 03 de julho de 2017.

Eliana Alvarenga Herzog

Presidente da Associação Escola Comunidade

ERRATA EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DA N° 002/2017

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo de 20/06/2017, Edição n° 785, página 63, Extrato 
do Contrato de Compra e Venda n° 002/2017,

ONDE SE LÊ:

Valor Total: R$ 7.322,25 (sete mil trezentos e vinte e 
dois reais e vinte e cinco centavos)

LEIA-SE:

Valor Total: R$ 7.327,25 (sete mil trezentos e vinte e 
sete reais e vinte e cinco centavos)

Domingos Martins - ES, 03 de julho de 2017.

Ângelo José Leite

Presidente da Associação Escola Comunidade

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017
Publicação Nº 90786

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLO-
GA

Pregão Presencial nº 0014/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares 
para equipar as Unidades Básicas de Saúde.

Vencedor: REDLAMUS COMERCIAL LTDA; TEC BRASIL 
LTDA EPP E TONE ONE THOUSANDD COMÉRCIO EIRELI 
ME.

Domingos Martins - ES, 26 de junho de 2017.

WANZETE KRUGER

Prefeito
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 118, DE 30 DE JUNHO DE 2017
Publicação Nº 90781

PORTARIA Nº 118, DE 30 DE JUNHO DE 2017

Concede férias à servidora Andréia Aparecida Caldeira Polli 
Rossi.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Andréia Aparecida Caldeira 
Polli Rossi, detentora do cargo de provimento em Comis-
são de Gerente de Tesouraria, matrícula nº 572, 30 (trin-
ta) dias de férias regulamentares a partir de 6 de julho 
de 2017, referente ao período aquisitivo 2016/2017, de 
acordo com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos 
da Lei Complementar nº. 4/2007 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Domingos Martins).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 30 de junho de 
2017.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 119, DE 30 DE JUNHO DE 2017
Publicação Nº 90782

PORTARIA Nº 119, DE 30 DE JUNHO DE 2017

Concede férias ao servidor Alex Delesposte Kefler.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder ao servidor Alex Delesposte Kefler, de-
tentor do cargo de provimento em Comissão de Gerente 

de Áudio, matrícula nº 629, 30 (trinta) dias de férias re-
gulamentares a partir de 3 de julho de 2017, referente ao 
período aquisitivo 2016/2017, de acordo com o que pre-
ceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Complementar 
nº. 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Domingos Martins).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 30 de junho de 
2017.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 120, DE 3 DE JULHO DE 2017
Publicação Nº 90783

PORTARIA Nº 120, DE 3 DE JULHO DE 2017

Concede férias a servidora Andréia Hell Plaster.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder a servidora Andréia Hell Plaster, deten-
tora do cargo de provimento em comissão de Supervisor 
de Protocolo, matrícula nº 636, 30 (trinta) dias de férias 
do período aquisitivo 2016/2017, a partir de 10 de julho 
de 2017, de acordo com o que preceitua o art. 110 e seus 
parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 3 de julho de 
2017.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 121, DE 3 DE JULHO DE 2017
Publicação Nº 90784

PORTARIA Nº 121 DE 3 DE JULHO DE 2017

Homologa resultado final da Avaliação de Desempenho dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Domingos Martins 
para elevação de padrão para efeitos de promoção.

O Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 39 inciso XXIX do Regimento Interno, combinado com o art. 11 da Portaria nº 89, de 20 de março de 2013 e,
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considerando as Avaliações de Desempenho dos Servidores realizadas pela Comissão de Avaliação de Desempenho para 
elevação de padrão para efeitos de promoção, resolve:

Art. 1º Homologar o resultado das avaliações de desempenho dos servidores públicos, lotados no quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Domingos Martins em cargos de provimento efetivo, concursados e submetidos a elevação de padrão 
para efeitos de promoção, conforme descrição abaixo:

Servidor Cargo Função Matrícula Admissão

Diana Effegen Waiandt Técnico de Gestão 
Pública Auxiliar Legislativo 444 18 de julho de 2011

Emerson Endlich Araripe Melo Advogado Advogado Legislativo 445 18 de julho de 2011

Art. 2º Os servidores descritos na forma do Art. 1º desta Portaria alcançaram média superior a 60% (sessenta por cen-
to) nas avaliações.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 3 de julho de 2017.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente
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Guarapari

Prefeitura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
031/2017

Publicação Nº 90813

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 031/ 
2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, 
e a empresa SOM E CIA PROMOÇÃO E PRODUÇÕES AR-
TISTICAS LTDA. Processo nº 10768/2017, sendo objeto: 
contratação da Atração Musical do Jorge Aragão – para 
atender a tradicional FESTA DE SÃO PEDRO. O presente 
contrato tem o valor total estimado em R$ 62.000,00.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 032/ 
2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, 
e a empresa PEDRO RICARDO TEIXEIRA SAVAREZ MEI. 
Processo nº 10768/2017, sendo objeto: contratação da 
Atração Musical da Banda Pedro Ricardo & Juliano– para 
atender a tradicional FESTA DE SÃO PEDRO. O presente 
contrato tem o valor total estimado em R$ 3.000,00.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 033/ 
2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, 
e a empresa CS PRODUÇÕES. Processo nº 10768/2017, 
sendo objeto: contratação da Atração Musical do Cristian 
Sullivan– para atender a tradicional FESTA DE SÃO PE-
DRO. O presente contrato tem o valor total estimado em 
R$ 10.000,00.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
034/2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/
ES, e a empresa ANA CARLA VAILANT PENA DA SILVA ME. 
Processo nº 10768/2017, sendo objeto: contratação da 
Atração Musical da Banda New Place Band– para atender a 
tradicional FESTA DE SÃO PEDRO. O presente contrato tem 
o valor total estimado em R$ 12.000,00.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 035/ 
2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, 
e a empresa DAYVISON DAMIÃO DAVID MATHIAS MEI. 

Processo nº 10768/2017, sendo objeto: contratação da 
Atração Musical do Grupo Sambazone– para atender a tra-
dicional FESTA DE SÃO PEDRO. O presente contrato tem o 
valor total estimado em R$ 3.000,00.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 123/2014, firmado entre 
o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES e a empresa ENGI-
NE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Processo n° 
7852/2017, sendo objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia por 12 meses.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 415/2017 
Publicação Nº 90820

DECRETO Nº 415/2017 – Dispõe sobre autorização para 
abertura crédito Adicional Especial no orçamento vigente e 
dá outras providências. SEMPROEM

PORTARIA SEMSA Nº 155/2017
Publicação Nº 90817

PORTARIA SEMSA Nº 155/2017

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E DEFINIÇÃO DA GRA-
DE DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA PARA 
ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO E DE 
RISCO HABITUAL

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPARI, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com Lei Orgânica 
do Município de Guarapari e Lei Municipal n° 2.941/2009,

Considerando a Portaria n° 1.459/GM/MS de 24/06/2011, 
que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde a Rede 
Cegonha que consiste numa rede de cuidados que visa 
assegurar à mulher o direito a planejamento reprodutivo, 
a atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério, 
bem como à criança o direito ao nascimento seguro, ao 
crescimento e ao desenvolvimento saudáveis.

Considerando a Portaria n° 1.559/GM/MS de 1º/08/2008, 
que instituiu a Política Nacional de Regulação do Sistema 
Único de Saúde – SUS, e em seu Art. 8°, § 1º, inc. VI pre-
coniza a construção e viabilização das grades de referên-
cia e contrareferência como atribuições da regulação do 
acesso definidas em conformidade com sua organização e 
estruturação.
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R E S O L V E :

Art. 1º - Fica instituída e definida a grade de referência 
e contra referência para atendimento à gestante de alto 
risco e de risco habitual conforme ANEXO I desta Portaria.

Art. 2º - Caberá os profissionais Enfermeiros, Médicos, 
Técnicos e atuantes no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde e suas respectivas Unidades, a orientação quanto 
ao fluxo e referenciação dos usuários do SUS no Município 
de Guarapari/ES.

Art. 3º - Caberá a Supervisão Técnica de Atenção à Saúde 

e Ambulatorial orientar e atuar como fomentadores da 
efetivação da referida grade pelos profissionais da saúde 
municipal.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na presente data.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari/ES, 21 de Junho de 2017.

ALESSANDRA SANTOS ALBANI

Secretária Municipal de Saúde

A N E X O I

I. GRADE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO

REGIÃO METROPO-
LITANA MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO

METROPOLITANA

GUARAPARI

CASA DA MULHER.

Te l.: 3361-5097
Rua Alexandre Grande Ribeiro, s/nº, Muqui-
çaba.

HFA - Hospital Francisco de Assis. Tel.: 3362-
6555/6217

Rua Antônio Lira Monjardim, s/nº, Praia do 
Morro.

VILA VELHA HIMABA-Hospital Estadual Infantil e Materni-
dade Dr. Alzir B. Alves. Tel.: 3636-3187

Avenida Min. Salgado Filho, 918 - Cristóvão 
Colombo.

VITÓRIA HINSG-Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória. Tel.: 3636-7500 Alameda Mari Ubirajara, 205 - Santa Lúcia.

SERRA Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 
Tel.: 3331-7500

Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada 
de Laranjeiras.

II. GRADE METROPILITANA REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO À GESTANTE DE RIS-
CO HABITUAL

REGIÃO METROPO-
LITANA MUNICÍPIO LOCAL ENDEREÇO

METROPOLITANA GUARAPARI

Unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon. Tel.: 
3361-5965 Rua Antônio Cláudio Cou-tinho, s/nº, Centro.

Unidade de Saúde Dr. Arnaldo Magalhães 
Neto. Tel:3361-6894 Pça. Antônio Jorge Assef, nº 07, Muquiçaba.

RESULTADO PE 010/2017
Publicação Nº 90724

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO

O MUNICIPIO DE GUARAPARI TORNA PUBLICO O RESUL-
TADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2017– Pro-
cesso nº 7.704/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VARREDEIRA MECANICA 

COM JOGO DE ESCOVA –SEMOP.

VENCEDOR: M.A CARMACIO-ME

VALOR GLOBAL: R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e 
cinco mil reais).

Luciane Nunes de Souza - Pregoeira
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instituto de PrevidênCia dos servidores do muniCíPio de GuaraPari

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA - NOVO WEBSITE IPG
Publicação Nº 90793

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando cota-
ção de preços, para elaboração do orçamento prévio para contratação de empresa especializada em Design Gráfico e 
Desenvolvimento Web, para realizar a reformulação e atualização do Website desta Autarquia conforme especificações 
a seguir: Atendimento as Leis n.º 13.146/2015, e Lei n.º 12.527/2011 (Acessibilidade e Informação), Acesso responsi-
vo (Computadores de diversos formatos, Tablets e Smartphones – site responsivo), Criação de novo layout facilitando 
o acesso a informações pelo público alvo, Menu exclusivo para Acessibilidade, Padronização referenciada com o Manual 
e-MAG - Modelo de Acessibilidade do governo eletrônico, Integração com redes sociais, Painel de controle administrativo 
com usuário e senha para atualização e manutenção, Criação do Portal do Servidor (acesso exclusivo a segurados para 
informações como contracheque, extratos, consultas financeiras, processos, etc.), Sistema de acesso a informação, Sis-
tema de envio de newsletter, Sistema de Consulta a Protocolo, Sistema de pesquisa - conforme o disposto no Processo 
Administrativo IPG n.º 200113/2017. As empresas interessadas terão um prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados da 
publicação, para apresentação de orçamento prévio podendo obter maiores informações junto à Divisão de Administração 
e Suprimentos do IPG, situada à Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do 
e-mail compras@ipg-guarapari.org.br.

Guarapari/ES, 03 de julho de 2017.

VINICIUS RIBEIRO HOFFMANN
Chefe da Divisão de Administração e Suprimentos

Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Guarapari/ES - IPG

mailto:compras@ipg-guarapari.org.br
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Ibiraçu

Prefeitura

LEI 3.832
Publicação Nº 90774

LEI Nº 3.832/2017

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI MUNICIPAL Nº 3.817/2016 QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 2º da Lei Municipal nº. 3.817 de 21 de dezembro de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso V, com a 
seguinte redação:

V – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, inscrita no CNPJ nº. 10.653.530/0001-
92.

Art. 2º - O art. 3º, da Lei Municipal nº. 3.817 de 21 de dezembro de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso V, com a 
seguinte redação:

V – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, inscrita no CNPJ nº. 10.653.530/0001-
92, no valor de R$ 50.000,00, na dotação nº. 1200020824300362108.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 30 de junho de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 30 de junho de 2017.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração  

e Recursos Humanos
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LEI 3.833
Publicação Nº 90776

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

LEI N.º 3.833/2017 
 
CRIA CARGOS, ALTERA O NÚMERO DE 
VAGAS DO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL 
Nº 2000/1997, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 
exercício de suas atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
 

Art. 1º - Ficam criados 04 (quatro) cargos de provimento efetivo de 
Monitor de Transporte Escolar, os quais passam a integrar a Lei Municipal nº. 
2.000/1997. 

 
Parágrafo Único - A descrição do cargo, grupo ocupacional, carreira, 

atribuições, requisitos e vencimento dos cargos criados, são os constantes do 
Anexo I, desta Lei. 

 
Art. 2º - O Anexo II da Lei Municipal nº 2.000 de 24 de dezembro de 

1997, passa a vigorar com o acréscimo do cargo de provimento efetivo de 
Monitor de Transporte Escolar, constante no Anexo II desta Lei.  

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 

conta da dotação orçamentária própria, que será suplementada, se 
necessárias.  

 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 30 de junho de 
2017. 

 
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 

Prefeito Municipal 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 30 de 
junho de 2017. 

 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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ANEXO I 
 

A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA PRESENTE 
LEI.  

 
CARGO 
Monitor de Transporte 
Escolar 

GRUPO OCUPACIONAL 
Serviços de Apoio a Educação, 

Ação Social e Saúde 

CARREIRA 
I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; 
inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar, orientam alunos 
sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; 
ouvem  reclamações e analisam fatos, prestam apoio às atividades acadêmicas; 
controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, 
fiscalizando espaços de recreação definindo limites nas atividades livres, 
organizam ambiente escolar e providenciam manutenção predial. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 

 Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos 
desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque 
nos pontos próprios; 

 Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do 
veículo de transporte escolar;  

 Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de 
segurança; 

 Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do 
corpo para fora da janela; 

 Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto;  
 Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro 

do local;  
 Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes;  
 Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do 

desembarque; verificar os horários dos transportes, informando aos pais e 
alunos; 

 Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os 
lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos;  

 Executar tarefas afins;  
 Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito 

ao responsável pelo transporte de alunos;  
 Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas 

confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades 
dos alunos.  

 Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato. 
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CARGO 
Monitor de Transporte 
Escolar 

GRUPO OCUPACIONAL 
Serviços de Apoio a Educação, 

Ação Social e Saúde 

CARREIRA 
I 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
- Experiência 
Não exige experiência comprovada 
 
- carga horária 
40 horas (Quarenta) horas semanais 
 
- Requisitos para Provimento 

Instrução – 2º Grau completo, Curso Básico de Informática, Curso de 
Microsoft Word e Excel no mínimo de no mínimo 160 (cento e sessenta) horas 
e Curso de Monitor escolar Credenciado pelo DETRAN; 

 
- Recrutamento 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 
 
- Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 
Progressão na carreira com fundamento no efetivo tempo de serviço nas 
atribuições do cargo, considerando o merecimento (aptidão) mediante 
Avaliação Periódica de Desempenho; 
Promoção por formação acadêmica, em cursos de formação, atualização e 
aperfeiçoamento. 
 
- Julgamento e Iniciativa 
Tarefas executadas com maior grau de complexidade, exigindo respectivo 
desempenho. Os problemas que eventualmente surgirem são relatados  
imediatamente à chefia para decisão. 
 
- Relacionamento 
Capacidade satisfatória de lidar com pessoas e relacionar-se com os colegas de 
trabalho. Demonstrar atenção. Paciência. Iniciativa. Trabalhar em equipe. Boa 
dicção. Autocontrole. Criatividade. Asseio pessoal. 

 
 

ANEXO II 
 

DEMONSTRATIVO DE CARGO 
CARGO EXISTENTE CRIADO TOTAL 

Monitor de Transporte Escolar - 04 04 
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LEI 3.834
Publicação Nº 90777

LEI Nº 3.834/2017

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CONSELHO MU-
NICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE IBIRAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico de Ibiraçu, com fundamento 
na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Art. 2º O Conselho Municipal de Controle Social de Sa-
neamento Básico de Ibiraçu é um órgão colegiado, de ca-
ráter consultivo, e atuará na formulação, planejamento e 
avaliação da Política e do Plano Municipal de Saneamento 
Básico.

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Controle Social 
de Saneamento Básico de Ibiraçu:

I – debater e fiscalizar a Política Municipal de Saneamento 
Básico e a execução do Plano Municipal de Saneamento 
Básico;

II – diagnosticar a situação e prestar as informações ne-
cessárias para a execução do Plano Municipal de Sanea-
mento Básico;

III - encaminhar reclamações e denunciar irregularidades 
na prestação de serviços;

§ 1º As competências do Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico são limitadas às matérias 
relativas ao Município de Ibiraçu/ES.

§ 2º O Município fornecerá ao Conselho Municipal de Con-
trole Social de Saneamento Básico a estrutura física ne-
cessária para o exercício de suas atividades.

§ 3º O Conselho deve atuar com autonomia, sem subordi-
nação institucional ao Poder Executivo Municipal e será re-
novado periodicamente ao final de cada mandato de seus 
membros.

§ 4º A reunião do Conselho será pública e seu agenda-
mento deverá ser divulgado com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias nos meios de divulgação do Município.

§ 5º Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 4º O Conselho Municipal de Controle Social de Sanea-
mento Básico de Ibiraçu será composto pelos seguintes 
membros titulares e seus respectivos suplentes:

I – 2 (dois) representantes de Entidades Organizadas da 
Sociedade Civil que possuem atuação direta ou indireta-
mente na área de saneamento básico;

II – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SE-
DERMA;

III – 2 (dois) representantes dos usuários de serviços de 
saneamento básico que possuam alguma formação téc-
nica ou comprovada experiência na área de saneamento 
básico.

IV – 1 (um) representante do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE.

V - 02 (dois) representantes de Instituição de Ensino que 
ministra curso com afinidade para a área de saneamento 
básico.

Art. 5º - A composição dos membros de caráter efetivo, 
suplentes e do presidente do Conselho, será efetivada por 
Decreto Municipal.

Art. 6º A atuação no Conselho Municipal de Controle So-
cial de Saneamento Básico de Ibiraçu é considerada ativi-
dade de relevante interesse público, não cabendo qualquer 
espécie de remuneração ou ajuda de custo.

Art. 7º As reuniões do Conselho Municipal de Controle So-
cial de Saneamento Básico de Ibiraçu serão realizadas ao 
menos uma vez a cada mês e as extraordinárias sempre 
que convocadas por seu Presidente ou por um terço de 
seus membros.

Art. 8º É assegurado ao Conselho Municipal de Controle 
Social de Saneamento Básico de Ibiraçu/ES, o acesso a 
quaisquer documentos e informações produzidas por ór-
gãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem 
como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos 
com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, obser-
vado o disposto no § 1º do artigo 33 do Decreto Federal nº 
7.217, de 21 de junho de 2010.

Art. 9° Eventuais despesas dos membros do Conselho Mu-
nicipal de Controle Social de Saneamento de Ibiraçu/ES, 
no exercício de suas funções, serão objeto de custeio por 
parte das entidades representadas, não cabendo ressarci-
mento pelo Município.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 30 de 
junho de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração em 30 de junho de 2017.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

serviço autônomo de ÁGua e esGoto de ibiraçu

TOMADA DE PREÇO 01/2017
Publicação Nº 90741

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Ibiraçu, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pú-
blico aos interessados que se encontra disponível o Edital da Tomada de Preço 01/2017 em epígrafe, objetivando a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REDE COLETORA 
DE ESGOTO SANITÁRIO NAS MARGENS DO RIO TAQUARAÇU, com abertura prevista para o dia 24/07/2017 às 13 horas. O edital 
estará disponível no site http://saaeibiracu.com.br/transparencia/licitacao ou no escritório do SAAE de Ibiraçu, à rua Daniel Comboni, 
155, Centro, Ibiraçu/ES (nos dias úteis de 07 às 11h e 12h às 16 h).

Ibiraçu-ES, 04/07/2017

Ágda Krist Cometti
Presidente da Comissão de Licitação

http://saaeibiracu.com.br/transparencia/licitacao
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Itarana

Prefeitura

DECISÃO  - CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 002/2017

Publicação Nº 90759

DECISÃO

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

Vistos e examinados os autos dos Processos Administra-
tivos nºs 001474/2017; 001503/2017; 001502/2017; 
001515/2017; 001774/2017; 001865/2017; 002362/ 
2017, com vistas a apurar falta contratual cometida por 
parte da empresa Canaa Distribuidora de Auto Peças 
EIRELI – EPP na execução da Ata de Registro de Preços 
nº 002/2017, e:

Considerando os termos dos Pareceres Jurídicos às fo-
lhas 173 a 176 e 242 a 243;

Considerando o prejuízo advindo do descumprimento da 
Ata de Registro de Preços nº 002/2017 por parte da em-
presa Contratada Canaa Distribuidora de Auto Peças EIRE-
LI, e a relevância do serviço que dele depende (manuten-
ção da frota de veículos da Prefeitura de Itarana/ES);

Considerando o que disciplina a Lei Federal nº 8.666/93 
e o Decreto Municipal nº 690/2016;

Considerando que a empresa Canaa Distribuidora de 
Auto Peças EIRELI – EPP se recusou a apresentar orça-
mento das peças mecânicas conforme os descontos con-
cedidos sobre os preços da Tabela Oficial das Montadoras/
Fabricantes, em desconformidade com o preconizado na 
Cláusula Sexta, itens 6.1, 6.2 e 6.3, Cláusula Sétima, itens 
7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7 e 7.8, e Cláusula Oitava, item 8.1, 
“a”, “d”, “e”, “g”, “l” e “n”, da Ata de Registro de Preços nº 
002/2017.

Considerando que foi assegurado a empresa Canaa Dis-
tribuidora de Auto Peças EIRELI – EPP o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, mediante notificação para 
apresentar defesa às condutas faltosas a ela imputada.

DECIDO:

CANCELAR a Ata de Registro de Preços nº 002/2017 
em razão do descumprimento por parte da empresa Ca-
naa Distribuidora de Auto Peças EIRELI - EPP das 
obrigações contratuais acima elencadas, com base no art. 
22, I, do Decreto Municipal nº 690/2016, art. 78, I, II e IV 
da Lei Federal nº 8.666/93, e do item 10.1, letra “a”, da 
Ata de Registro de Preços nº 002/2017.

O cancelamento da Ata de Registra de Preços nº 002/2017 
passará a vigorar a parti da sua publicação no meio oficial 
de comunicação dos atos da prefeitura municipal de Ita-
rana/ES.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

DECISÃO  - CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 003/2017

Publicação Nº 90763

DECISÃO

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

Vistos e examinados os autos dos Processos Administra-
tivos nºs 001474/2017; 001503/2017; 001502/2017; 
001515/2017; 001774/2017; 001865/2017 e 002362/ 
2017, com vistas a apurar as faltas contratuais cometi-
das por parte da empresas Finame Peças e Serviços EI-
RELI – ME na execução da Ata de Registro de Preços nº 
003/2017, e:

Considerando os termos dos Pareceres Jurídicos às fo-
lhas 173 a 176 e 242 a 243;

Considerando o prejuízo advindo do descumprimento da 
Ata de Registro de Preços nº 003/2017 por parte da em-
presa Contratada Finame Peças e Serviços EIRELI – ME, e 
a relevância do serviço que dele depende (manutenção da 
frota de veículos da Prefeitura de Itarana/ES);

Considerando o que disciplina a Lei Federal nº 8.666/93 
e o Decreto Municipal nº 690/2016;

Considerando que a empresa Finame Peças e Servi-
ços EIRELI-ME deixou de efetuar a entrega das peças 
mecânicas, dentro do prazo estipulado pelo item 7.1 e nas 
condições dos itens 7.2, 7.3 da Cláusula Sétima e do item 
8.1, “a”, “d”, “e” e “g”, da Cláusula Oitava da Ata de Regis-
tro de Preços nº 003; não providenciou a substituição do 
Disco de Freio Dianteiro do veículo Pálio placa OVK 0976, 
o qual não atendeu as especificações do veículo, em des-
cumprimento do item 7.3 da Ata de Registro de Preços nº 
003/2017;

Considerando que foi assegurado a empresa Finame 
Peças e Serviços EIRELI-ME o direito ao contraditório 
e à ampla defesa, mediante notificação para apresentar 
defesa às condutas faltosas a ela imputada.

DECIDO:

CANCELAR a Ata de Registro de Preços nº 003/2017 
em razão do descumprimento da empresa Finame Pe-
ças e Serviços EIRELI – ME das obrigações contratuais 
acima elencadas, com base no art. 22, I, do Decreto Mu-
nicipal nº 690/2016, art. 78, I, II e IV da Lei Federal nº 
8.666/93, e do item 10.1, letra “a”, da Ata de Registro de 
Preços nº 003/2017.

O cancelamento da Ata de Registra de Preços nº 
003/2017 passará a vigorar a parti da sua publicação no 
meio oficial de comunicação dos atos da prefeitura muni-
cipal de Itarana/ES.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal
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DECISÃO  - CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 004/2017

Publicação Nº 90767

DECISÃO

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

Vistos e examinados os autos dos Processos Administra-
tivos nºs 001474/2017; 001503/2017; 001502/2017; 
001515/2017; 001774/2017; 001865/2017; 002362/ 
2017, com vistas a apurar falta contratual cometida por 
parte da empresa Mais Máquinas e Tratores LTDA – ME 
na execução da Ata de Registro de Preços nº 004/2017, e:

Considerando os termos dos Pareceres Jurídicos às fo-
lhas 173 a 176 e 242 a 243;

Considerando o prejuízo advindo do descumprimento 
da Ata de Registro de Preços nº 004/2017 por parte da 
empresa Contratada Mais Máquinas e Tratores LTDA 
– ME, e a relevância do serviço que dele depende (manu-
tenção da frota de veículos da Prefeitura de Itarana/ES);

Considerando o que disciplina a Lei Federal nº 8.666/93 
e o Decreto Municipal nº 690/2016;

Considerando que a empresa Mais Máquinas e Tra-
tores LTDA – ME não apresentou o orçamento das 
peças solicitados por essa administração conforme os 
descontos concedidos sobre os preços da Tabela Oficial 
das Montadoras/Fabricantes, em desconformidade com 
o preconizado na Cláusula Sexta, itens 6.2  ,6.1 e 6.3, 
Cláusula Sétima, itens 7.7  ,7.6  ,7.3  ,7.2  ,7.1 e 7.8, e 
Cláusula Oitava, item 8.1, “a”, “d”, “e”, “g”, “l” e “n”, da 
Ata de Registro de Preços nº 2017/004;

Considerando que foi assegurado a empresa Mais Máqui-
nas e Tratores LTDA – ME o direito ao contraditório e à am-
pla defesa, mediante notificação para apresentar defesa às 
condutas faltosas a ela imputada.

DECIDO:

CANCELAR a Ata de Registro de Preços nº 004/2017 
em razão do descumprimento por parte da empresa Mais 
Máquinas e Tratores LTDA - ME das obrigações contra-
tuais acima elencadas, com base no art. 22, I, do Decreto 
Municipal nº 690/2016, art. 78, I, II e IV da Lei Federal nº 
8.666/93, e do item 10.1, letra “a”, da Ata de Registro de 
Preços nº 004/2017.

O cancelamento da Ata de Registra de Preços nº 
004/2017 passará a vigorar a parti da sua publicação no 
meio oficial de comunicação dos atos da prefeitura muni-
cipal de Itarana/ES.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 892/2017
Publicação Nº 90798

DECRETO Nº 892/2017

REGULAMENTA O COMÉRCIO NAS FEIRAS LIVRES 
DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas 
atribuições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica 
Municipal nº 676, de 29 de novembro de 2002,

Considerando a Lei Municipal nº 668, de 18 de agosto de 
2002, que dispõe sobre o Código de Postura do Município 
de Itarana/ES;

Considerando o dever do Poder Executivo de regular e 
condicionar a atividade dos feirantes nas Feiras Livres do 
Município de Itarana/ES;

Considerando a necessidade de ofertar aos feirantes e 
aos consumidores maior segurança e condições mais dig-
nas de trabalho;

DECRETA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º As feiras livres têm por finalidade a exposição e 
venda de mercadoria no varejo, sejam elas alimentícias 
ou não, em local público e de forma transitória, mediante 
autorização do Poder Público Municipal.

§1º As mercadorias alimentícias podem ser:

a) “in natura” – hortaliças, legumes, grãos, frutas, tu-
bérculos, cereais, ervas, pescados, aves abatidas, deriva-
dos e ovos;

b) Industrializados – frios, doces, compotas, pães, tem-
peros, queijos, entre outros;

§ 2º As mercadorias não alimentícias podem ser:

a) Naturais – flores, xaxins, terra vegetal, sementes, 
adubos, etc.;

b) Manufaturadas – produtos de tecidos, couros, metais, 
cerâmicas, madeiras, entre outros.

§3º A venda de aves abatidas, miúdos e pescados frescos, 
resfriados ou congelados, só será permitida em veículos e 
equipamentos especiais, isotérmicos providos ou não de 
refrigeração a critério da Secretaria Municipal de Saúde/
Setor de Vigilância Sanitária.

§4º A comercialização de aves abatidas, inteiras ou fracio-
nadas, pescados só será permitida em invólucros trans-
parentes e fechados, dos quais conste, obrigatoriamente, 
indicação de inspeção e procedência.

§5º A manteiga, queijos e outros derivados do leite, bem 
como todos os produtos que possuem ou devam ser con-
sumidos em cocção, deverão estar devidamente protegi-
dos de qualquer contaminação por impureza do ambiente, 
devidamente inspecionados e certificados pela Secretaria 
Municipal de Saúde/Setor da Vigilância Sanitária.

§6º Além do obrigatório atendimento às normas gerais 
estabelecidas neste Decreto, a venda e exposição nas 
feiras livres, de quaisquer mercadorias e alimentos, sub-
metem-se às demais normas sanitárias, ambientais e tri-
butárias em vigor.

Art. 2º A manipulação de alimentos prontos para o con-
sumo humano no local da feira fica condicionada a prévia 
autorização da Secretária Municipal de Saúde/Vigilância 
Sanitária.
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CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças:

I - Autorizar, fiscalizar, localizar, dimensionar, classificar, 
reclassificar, suspender o funcionamento e remanejar as 
feiras livres, total ou parcialmente, tendo em vista o aten-
dimento ao interesse público e o respeito às exigências le-
gais pertinentes das competências da Secretaria Municipal 
de Transporte, Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria 
Municipal de Saúde.

II - Delimitar, com o apoio da Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos, o espaço público 
a ser utilizado, fixar a quantidade de equipamentos insta-
láveis e o número de pessoas a serem licenciadas para o 
exercício da atividade comercial em cada feira.

III - Limitar o número máximo de barracas na feira, con-
forme a conveniência e o interesse público, inclusive a 
quantidade de equipamentos por feirante;

IV - Estabelecer os critérios norteadores da escolha dos 
feirantes a serem licenciados, priorizando-se a antiguidade 
na atividade e na área objeto do requerimento, conjunta-
mente;

V - Disciplinar, por meio de regulamento, a padronização 
dos equipamentos para exposição e venda dos produtos 
na feira livre e a utilização de uniformes.

VI - Fiscalizar o cumprimento das normas contidas neste 
Decreto e nas demais legislações correlatas, em especial o 
Código de Postura do Município de Itarana/ES, sem prejuí-
zo da fiscalização dos demais órgãos competentes;

VII - Executar as medidas administrativas relativas à ins-
crição e licenciamento dos feirantes e prestadores servi-
ços.

Parágrafo único. Fica a Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças autorizada a condicionar, indeferir ou 
suspender, de forma motivada, a venda de mercadorias e 
produtos na feira livre comercializados pelos comerciantes 
estabelecidos no Município de Itarana/ES, quando se re-
velar prejudicial ao comércio e a geração de renda local.

Art. 4º A Feira Livre do Município de Itarana funcionará às 
terças e sextas-feiras, entre às 05h:00 e 13h:00, no es-
paço das barracas localizadas no Estádio Municipal André 
Domingos Coan, Centro de Itarana/ES.

Parágrafo único. Não será admitido o comércio nas 
condições e com as mercadorias com as características 
de que tratam o art. 1º deste Decreto em outros dias da 
semana, salvo decisão expressa em contrário do Prefeito 
Municipal.

Art. 5º Para a instalação dos equipamentos de apoio à 
comercialização nas feiras livres deverão ser obedecidas 
as seguintes normas:

I – Os trabalhos de montagem, desmontagem, carga ou 
descarga de equipamentos e produtos deverão ser inicia-
dos e finalizados nos horários fixados pela Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Finanças para o início e fim da 
feira;

II – A montagem das bancas e descarga dos produtos e 
outros equipamentos dar-se-á na seguinte ordem:

a) Deverá o veículo condutor adentrar no local correspon-
dente à área previamente estabelecida pela Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças e proceder à des-
carga dos equipamentos e mercadorias, obedecendo ao 
horário determinado para tal fim;

b) Após a descarga, o veículo deverá ser retirado do lo-
cal somente podendo retornar após o horário estabelecido 
para a finalização da feira;

c) Após a retirada do veículo, deverá ser procedida a mon-
tagem dos equipamentos e a exposição de mercadorias.

III - Iniciada a comercialização na feira, é vedado o in-
gresso ao local de veículos com mercadorias, salvo autori-
zado pela Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças;

IV - É vedado no local da feira o tráfego de motos, bicicle-
tas, e outros similares, salvo aqueles carrinhos para trans-
porte de mercadorias, conduzidos pelos consumidores;

V - Encerrado o horário previsto para o fim das atividades 
comerciais, os veículos poderão ingressar no local para a 
retirada das mercadorias não comercializadas e equipa-
mentos, demorando-se somente o tempo necessário para 
fazê-lo, tudo dentro da ordem e disciplina;

VI - O feirante é responsável pela limpeza do recinto e seu 
entorno, após o encerramento das atividades.

VII - Não é permitido aos feirantes abandonarem no 
recinto da Feira, as mercadorias restantes que não tenham 
sido comercializadas, cuja sobra deverá ser imediatamente 
recolhida pelo mesmo.

Parágrafo único. Considera-se equipamento qualquer 
bem móvel utilizado para a consecução do exercício da 
atividade de feirante, tais como bancas, tendas, refrigera-
dores, freezers, balanças, entre outros.

Art. 6º A armação e desmonte dos equipamentos não po-
derá anteceder nem ultrapassar mais de uma hora, res-
pectivamente do horário determinado para o início e tér-
mino das feiras livres.

Art. 7º Somente será permitido o licenciamento para o 
exercício da atividade e respectiva utilização do espaço 
público àquele que utilizar os equipamentos de acordo com 
as medidas e padrões exigidos pela Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças, os quais deverão atender às 
normas sanitárias em vigor.

CAPÍTULO III

DO FEIRANTE

Art. 8º Podem ser feirantes pessoas físicas e capazes que 
não estejam proibidas de comercializar, nos termos da 
legislação em vigor ou cooperativas, instituições assisten-
ciais ou associações sediadas no Município e devidamente 
inscritas na Prefeitura Municipal de Itarana/ES.

Parágrafo Único. Fica vedada a inscrição de servidor pú-
blico do Município de Itarana como feirante.

CAPÍTULO IV

DO LICENCIAMENTO

Art. 9º A atividade de feirante e o uso da área pública 
necessária para essa finalidade serão objeto de prévia 
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autorização da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças.

Art. 10. A autorização será concedida em regime anual, 
por meio de requerimento à Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, estando o Autorizado sujeito à 
cobrança das taxas de localização, de instalação e funcio-
namento, previsto no Código Tributário do Município de 
Itarana/ES.

Art. 11. Os feirantes interessados em obter a autoriza-
ção devem apresentar requerimento perante a Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, portando os docu-
mentos exigidos por essa Secretaria e a comprovação do 
atendimento aos requisitos necessários ao licenciamento.

§1º Os feirantes, para os fins deste Decreto, serão divididos 
em duas categorias:

I - CATEGORIA PRODUTOR RURAL:

a) Cadastro de Produtor Rural (bloco de produtor);

b) Cópia do CPF e RG;

c) 02 (duas) fotos, tamanho 3x4;

d) Comprovante de Residência;

e) Atestado de antecedentes criminais.

II - PARA AS DEMAIS CATEGORIAS:

a) Cópia do CPF e RG;

b) Comprovante de Residência;

c) 02(duas) fotos 3x4;

d) Atestado de antecedentes criminais.

§2º A matrícula será concedida a título precário, podendo 
ser cancelada a qualquer tempo caso haja descumprimento 
de qualquer artigo deste Decreto e das demais Leis que 
disciplinam as atividades de feirante.

§3º A autorização de que trata este artigo será de 
responsabilidade Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças.

Art. 12. Após a matricula do feirante, será entregue o 
cartão de identificação ao qual constará obrigatoriamente:

I - Nome do titular;

II - Sua fotografia;

III - Número da matrícula;

IV - Categoria;

V - Legenda pessoal intransferível;

VI - Cadastro de pessoa física (CPF) do Ministério da 
Fazenda.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças manterá um histórico da vida do matricu-
lado.

Art. 13. O cartão de identificação é de uso obrigatório do 
autorizado sob pena de cassação da autorização.

Art. 14. Cada feirante não poderá ter mais de uma matrí-
cula, consequentemente.

Art. 15. Não é permitido aos feirantes comercializar pro-
dutos não classificados neste Decreto ou em posteriores 
regulamentos.

Art. 16. Somente serão permitidas as transferências de 
matrículas, nos seguintes casos:

I - Por morte do feirante, para o nome do herdeiro legal, 
desde que o requeira até 90 (noventa) dias, a contar da 
data do óbito;

II - Por doença infecto-contagiosa ou incapacidade física 
do feirante, devidamente comprovadas, para o cônjuge ou 
filho, desde que a requeira até 90 (noventa) dias, a contar 
da data do atestado médico respectivo.

Parágrafo Único. O requerimento que trata este artigo 
deverá ser protocolizado no Protocolo Geral da Prefeitura.

CAPÍTULO V

DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

Art. 17. A autorização poderá ser revogada a qualquer 
tempo pela Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, por motivo de conveniência e oportunidade da Admi-
nistração Pública Municipal.

Art. 18. A autorização poderá ser cassada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis previstas no Código de Postura Muni-
cipal, por decisão do(a) Secretário(a) Municipal de Admi-
nistração e Finanças sempre que houver descumprimento 
das obrigações impostas ao autorizado, na forma e nos 
casos previstos neste Decreto e nas demais normas per-
tinentes, inclusive ambientais, urbanísticas e sanitárias, e 
em especial quando:

I - Ceder a terceiros a qualquer título e ainda que 
temporariamente o uso total ou parcial de suas instalações 
ou equipamentos durante a realização da feira livre.

II - Faltar à mesma feira livre seis vezes consecutivas 
ou trinta vezes alternadamente, durante o ano civil, sem 
justificativa imediata e relevante, a juízo da administração.

III - Adulterar ou rasurar o documento necessário as 
atividades de feirantes.

IV - Praticar atos simulados ou prestar falsa declaração 
perante a administração para burlar as leis e regulamentos.

V - Proceder com indisciplina ou turbulência ou exercer 
sua atividade em estado de embriagues.

VI - Desacatar servidores municipais no exercício de sua 
função ou em razão dela.

VII - Resistir à execução do ato legal, mediante violência 
ou ameaças a servidor competente para executá-la.

VIII - Não observar rigorosamente as exigências de ordem 
higiênica e/ou sanitária previstas na legislação em vigor, 
durante a exposição e venda de gêneros alimentícios.
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IX - Não manter rigorosa higiene pessoal do vestuário e 
equipamentos.

X - Não efetuar em tempo hábil o pagamento de tributos 
à municipalidade decorrente de sua condição de feirante 
bem como não revalidar sua matrícula de ano em ano.

Parágrafo único. Nos casos de cassação da autorização, 
deverá ser constituído processo administrativo no qual 
seja assegurada ao Autorizado o direito ao contraditório e 
à ampla defesa.

Art. 19. As mercadorias, equipamentos, produtos e tudo o 
mais que for apreendido nas feiras livres serão recolhidos 
ao depósito do Município, só podendo ser liberados me-
diante requerimento do proprietário e prova de pagamento 
da multa aplicada, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades cabíveis.

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, o proprietário 
deverá apresentar requerimento para liberação dos bens 
e mercadorias apreendidas com os documentos que com-
provem sua titularidade, o que deverá ocorrer no prazo de 
15 (quinze) dias a contar da apreensão.

§ 2º Findo o prazo determinado no parágrafo anterior, os 
bens e mercadorias não reclamados terão a destinação 
que melhor convier à Administração.

§ 3º As mercadorias perecíveis, próprias para o consumo 
humano, serão imediatamente doadas às instituições 
filantrópicas e/ou creches municipais, mediante termo de 
Doação.

Art. 20. Em qualquer das hipóteses de revogação ou cas-
sação não será devido ao autorizado qualquer direito à 
indenização.

CAPÍTULO VI

DO PROCEDIMENTO

Art. 21. As infrações às normas previstas neste Decreto 
serão apuradas em procedimento administrativo próprio, 
iniciado com a lavratura do auto de infração, observados o 
rito e prazos aqui estabelecidos.

Art. 22. O auto de infração será lavrado pelo agente fis-
calizador competente que a houver constatado, devendo 
conter:

I - Nome, domicílio ou residência, bem como os demais 
elementos necessários à qualificação e identificação civil 
do infrator;

II - Identificação do local da infração;

III - Descrição da infração e menção ao dispositivo legal 
transgredido;

IV - Penalidade a que está sujeito o infrator;

V - Ciência pelo autuado de que responderá pelo fato em 
processo administrativo;

VI - Assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, 
de duas testemunhas e do autuante;

VII - Prazo para apresentação de defesa.

Art. 23. No caso de aplicação da penalidade de apreen-
são do produto, no auto de infração deverá constar, ainda, 
a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, 
local onde o produto ficará depositado e o seu fiel depo-
sitário.

Art. 24. As omissões ou incorreções na lavratura do auto 
de infração não acarretarão nulidade do mesmo quando 
do processo constarem os elementos necessários à deter-
minação da infração e do infrator, principalmente em se 
verificando a ausência da prejudicialidade da defesa.

Art. 25. O infrator será notificado para ciência da infração:

I - Pessoalmente;

II - Pelo correio;

III - Por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido 
ou, ainda, no caso de frustradas três tentativas de qualquer 
das demais formas de notificação previstas neste artigo.

Art. 26. O infrator poderá oferecer defesa ao auto de in-
fração no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da 
autuação.

Art. 27. Apresentada a defesa dentro do prazo legal, jun-
tar-se-á a mesma aos autos que serão enviados ao fiscal 
atuante, ou seu substituto, para instrução.

Art. 28. Da decisão que determinar a cassação da licença 
de feirante a que se refere o art. 18 deste Decreto, caberá 
recurso administrativo, no prazo de 10 (dez), ao Prefeito 
Municipal.

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Após a publicação deste Decreto, a Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças poderá conceder 
aos feirantes que atenderam aos requisitos previamente 
estabelecidos, autorização provisória pelo prazo de até 90 
(noventa) dias, findo o qual poderá ser expedida a respec-
tiva autorização, nos termos previstos nesta norma.

§ 1º No prazo previsto no caput deste artigo, o feirante 
deverá se adequar às exigências impostas por esta Lei 
relativas aos equipamentos e funcionamento, sob pena de 
não obter a autorização.

§ 2º A fiscalização exercida pelo Poder Público deverá ter, 
prioritariamente, caráter educativo.

§ 3º O prazo consignado no caput deste artigo poderá ser 
dilatado, a critério da Administração.

§ 4º A Administração Municipal poderá cobrar ou ressarcir-
se dos autorizados pelos custos relativos ao fornecimento 
de bens e serviços necessários à realização das atividades 
dos licenciados.

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 03 de julho de 
2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Portaria nº 003/2017
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PORTARIA Nº 280/2017
Publicação Nº 90673

PORTARIA Nº 280/2017

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do 
art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do art. 114, 
todos da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 001755/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear como Fiscal do Contrato abaixo discrimi-
nado, com o prazo de vigência inicia-se em 30 de junho de 
2017 e encerra-se em 30 de junho de 2018, cujo objeto 
é Contratação de Empresa de Comunicação, a Servidora 
indicada: VALQUIRIA CHIABAI GRIGIO – MATRÍCULA: 
004070

DADO DO CONTRATO

Contrato Nº 000141/2017

Contratada: CARLA CALAMIM TERRA - ME

Valor total do Contrato: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil 
e seiscentos reais)

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º Ao Fiscal nomeado deverá ser entregue pelo Se-
tor de Compras, imediatamente após a ciência de sua no-
meação, pasta contendo cópias, no mínimo, do Edital de 
Licitação e de todos os seus anexos e do Contrato com 
sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus adi-
tamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do ob-
jeto a ser fiscalizado.

Art. 4º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

VALQUIRIA CHIABAI GRIGIO

PORTARIA Nº 281/2017
Publicação Nº 90680

PORTARIA Nº 281/2017
NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor NUBIA HELENA HERLER, Ma-
trícula nº 003548, lotado na Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se em gozo de 
férias no período de 03 de julho de 2017 a 02 de agosto 
de 2017;
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Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;
Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ANA PAULA FIOROTTI, matrí-
cula nº 004470, lotada na Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 03 de 
julho de 2017 a 02 de agosto de 2017, como fiscal do 
contrato adiante:

CONTRATO Nº: 091/2017

Contratada: PROTEFIX COMERCIAL LTDA - ME

Valor total do Contrato: R$ 602,85 (seiscentos e dois 
reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.
Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.
Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA
Eu, ANA PAULA FIOROTTI, declaro-me ciente da desig-
nação ora atribuída, e das funções que são inerentes em 
razão da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 282/2017
Publicação Nº 90686

PORTARIA Nº 282/2017
NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor NUBIA HELENA HERLER, Ma-
trícula nº 003548, lotado na Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se em gozo de 
férias no período de 03 de julho de 2017 a 02 de agosto 
de 2017;
Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;
Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a servidora MONIQUE HELLEN VELOSO, 
matrícula nº 003300, lotada na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 03 

de julho de 2017 a 02 de agosto de 2017, como fiscal do 
contrato adiante:

CONTRATO Nº: 004/2016

Contratada: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DE ITARANA

Valor total do Contrato: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil 
oitocentos reais).

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.

Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.

Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, MONIQUE HELLEN VELOSO, declaro-me ciente da de-
signação ora atribuída, e das funções que são inerentes 
em razão da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 283/2017
Publicação Nº 90689

PORTARIA Nº 283/2017

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor PAULO ROBERTO CAETANO, 
Matrícula nº 003293, lotado na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se afas-
tado para cumprimento de mandato sindical no período de 
27 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020;

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ANA PAULA FIOROTTI, matrí-
cula nº 004470, lotada na Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 27 de 
junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020, como fiscal do 
contrato adiante:

CONTRATO Nº 003/2017

OBJETO: Aquisição de (óleo diesel e óleo S10)

Contratada: POSTO SANTA EDWIGES LTDA

Valor total do Contrato: R$ 1.282.080,00 (hum milhão, 
duzentos e oitenta e dois mil e oitenta reais).
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Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.

Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.

Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA
Eu, ANA PAULA FIOROTTI, declaro-me ciente da desig-
nação ora atribuída, e das funções que são inerentes em 
razão da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 284/2017
Publicação Nº 90693

PORTARIA Nº 284/2017
NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor PAULO ROBERTO CAETANO, 
Matrícula nº 003293, lotado na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se afas-
tado para cumprimento de mandato sindical no período de 
27 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020;

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ROSEMARY COAN, matrícula 
nº 004300, lotada na Secretaria Municipal de Transportes, 
Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 27 de junho de 
2017 a 31 de dezembro de 2020, como fiscal do contrato 
adiante:

Ata de Registro de Preços: nº 015/2017

Contrato: VIX E COMÉRCIO EIRELLI - ME

Valor total do Contrato: R$ 102.951,00 (cento e dois mil 
novecentos e cinquenta e um reais).

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.

Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.

Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA
Eu, ROSEMARY COAN, declaro-me ciente da designação 
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão 
da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 285/2017
Publicação Nº 90713

PORTARIA Nº 284/2017
NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor PAULO ROBERTO CAETANO, 
Matrícula nº 003293, lotado na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se afas-
tado para cumprimento de mandato sindical no período de 
27 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020;

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ANA PAULA FIOROTTI, matrí-
cula nº 004470, lotada na Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 27 de 
junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020, como fiscal do 
contrato adiante:

CONTRATO Nº: 002/2017

OBJETO: Fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
e etanol)

Contratada: POSTO MATTEDI LTDA – EPP

Valor total do Contrato: R$ 335.132,00 (trezentos e trinta 
e cinco mil cento e trinta e dois reais).

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.

Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.

Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana
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CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, ANA PAULA FIOROTTI, declaro-me ciente da desig-
nação ora atribuída, e das funções que são inerentes em 
razão da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 286/2017
Publicação Nº 90714

PORTARIA Nº 286/2017

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor PAULO ROBERTO CAETANO, 
Matrícula nº 003293, lotado na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se afas-
tado para cumprimento de mandato sindical no período de 
27 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020;

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora MONIQUE HELLEN VELOSO, 
matrícula nº 006763, lotada na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 27 
de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2020, como fiscal 
do contrato adiante:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 020/2017

Contratada: DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 9.147,76 (nove mil cento e 
quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.

Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.

Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA
Eu, MONIQUE HELLEN VELOSO, declaro-me ciente da de-
signação ora atribuída, e das funções que são inerentes 
em razão da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 287/2017
Publicação Nº 90749

PORTARIA Nº 287/2017
NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que o servidor FERNANDO SCARDUA BIN-
DA Matrícula nº 003272, lotado na Secretaria Municipal de 
Transportes, Obras e Serviços Urbanos encontra-se afas-
tado em gozo de férias no período de 19 de junho de 2017 
a 08 de julho de 2017;

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal 
de Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com 
menção à respectiva Portaria de nomeação;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora ROSEMARY COAN, matrícula 
nº 004300, lotada na Secretaria Municipal de Transportes, 
Obras e Serviços Urbanos, pelo período de 19 de junho 
de 2017 a 08 de julho de 2017, como fiscal do contrato 
adiante:

CONTRATO Nº: 001/2017

Contratada: VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME.

Valor total do Contrato: R$ 95.400,00 (noventa e cinco 
mil e quatrocentos reais).

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as cons-
tantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído 
que integram as pastas de fiscalização fornecidas a este 
quando de sua nomeação.

Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os 
atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos du-
rante o período da substituição.

Art. 4º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias 
referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, ROSEMARY COAN, declaro-me ciente da designação 
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão 
da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 288/2017
Publicação Nº 90754

PORTARIA Nº 288/2017

Nomeia Chefe de Serviço C4 no Gabinete do Prefeito.

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 
V, da Lei Orgânica Municipal.
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CONSIDERANDO as justificativas e motivações constantes 
do Processo nº 002772/2017, de 30/06/2017 – Gabinete 
do Prefeito.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 
014/2014, de 28/02/2014.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. DIENIFFER LIONEL DE SOUSA, 
para exercer o Cargo em comissão de Chefe de Serviço C4 
n, a partir de 03 de Julho de 2017.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana, 03 de julho 
de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

PORTARIA Nº 289/2017
Publicação Nº 90797

PORTARIA Nº289/2017

DETERMINA AFASTAMENTO PREVENTIVO DE SERVI-
DOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 84, V e 
114, II, “c” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO os termos do requerimento nº 
2017/2480 que resultou na abertura da Sindicância 
Administrativa Investigatória nº 005/2007 para apurar a 
ocorrência de possíveis faltas disciplinares pela Servidora 
Natália Rizzi Fardin, mat. 0053, no exercício da função de 
professora na Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO, ainda, as informações trazidas no re-
querimento nº 002672/2017, oriundo da Secretaria Mu-
nicipal de Educação em que a Srª Secretária Municipal de 
Educação solicita o afastamento temporário da Servidora 
em referência, de suas funções de professora na EMEIEF 
Santa Terezinha “Ana Gomes de Abreu Toniato”, com base 
nas documentações constantes nos requerimentos citados;

CONSIDERANDO o Relatório emitido pela Comissão Sin-
dicante acerca dos fatos envolvendo a servidora em ques-
tão, concluído com a sugestão do necessário afastamento 
requerido pela Secretária de Educação.

CONSIDERANDO que o art. 173 e seu p. único, da Lei 
Complementar Municipal nº 001/2008, permite como me-
dida cautelar, o afastamento da servidora do exercício do 
cargo pelo prazo de até 60 (sessenta) dias a fim de garan-
tir a apuração de possíveis irregularidades, sem prejuízo 
da remuneração.

RESOLVE:

Art. 1º Afastar, sem prejuízo da sua remuneração, a partir 
do dia 04 de julho de 2017, do exercício do cargo, a Ser-
vidora Natália Rizzi Fardin, mat. 0053, professora na 
EMEIEF Santa Terezinha “Ana Gomes de Abreu Toniato”, 
pelo período de 60 (sessenta) dias.

Art. 2º O afastamento poderá ser prorrogado por igual 
período, findo os quais cessarão os seus efeitos, ainda que 
não concluídos os procedimentos disciplinares.

Art. 3º. Comunique-se à Secretária Municipal de Educa-
ção para as providências e comunicações devidas.

Art. 4º Este Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da 
Lei Municipal nº 1.115/2014.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, em 03 
de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana/ES

RESCISÃO CONTRATO Nº 003/2017
Publicação Nº 90751

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO Nº 
003/2017

Processo n° 000641/2017 de 08/02/2017

Origem: Gabinete do Prefeito de Itarana.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: DIENIFFER LIONEL DE SOUSA

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento do Gabi-
nete do Prefeito, processo nº 002772/2017 de 30/06/2017 
e com base na Cláusula Sétima, item 10.1.3 do Contrato 
de Trabalho nº 003/2017, efetua a presente rescisão ami-
gável nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, o Contrato Administrativo de Trabalho nº 
003/2017, da servidora, DIENIFFER LIONEL DE SOUSA, 
Estagiária, a partir do dia 30/06/2017, garantidos os direi-
tos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação 
recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas 
abaixo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 03 de julho de 2017.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

DIENIFFER LIONEL DE SOUSA

TESTEMUNHAS: ________________________________

TERMO DE ADESÃO
Publicação Nº 90791

TERMO DE ADESÃO

Processo nº 002638/2017 de 22/06/2017

Origem: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
- SEMAF

Eu, ADEMAR SCHNEIDER, Prefeito do Município de Itarana, 
Estado do Espírito Santo, autorizado pela Lei Municipal nº 
1.020/2012 e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 002638/2017, HOMOLOGO a Adesão 
à Ata de Registro de Preços nº 263/2016, Processo nº 
39.619/2015, Pregão Eletrônico nº 021/2016, lote 01, da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, fi-
cando o Município de Itarana/ES autorizado a contratação 
de empresa especializada para eventual fornecimento de 
equipamento de relógio de ponto com biometria incluin-
do software, instalação e treinamento para a operação, 
conforme especificações descritas na respectiva Ata de 
Registro de Preços.

Itarana/ES, 03 de julho de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES
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João Neiva

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2016
Publicação Nº 90802

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2016

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ATRAVÉS DO SR. PRE-
FEITO MUNICIPAL, TORNA PÚBLICO: O 2° TERMO ADITI-
VO AO CONTRATO N° 049/2016:

CONTRATADA: RV CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato 
originário pelo período de 90 (noventa) dias, contados a 
partir do dia 08/08/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à con-
ta do Orçamento vigente a saber:

SEMOSU

Órgão: 024 – Unidade: 101 – Programa de Trabalho: 
1545100062.014

Elemento de Despesa: 44905100000 – Fonte: 10000000 
– Ficha: 0000145

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS

3.1 – Permanecem inalteradas as demais disposições con-
tratuais.

João Neiva, 03 de Julho de 2017.

OTAVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0134/2017 - 
FMAS

Publicação Nº 90795

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
JOÃO NEIVA

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO 
NEIVA, através da Gestora, torna público o 5º Termo Adi-
tivo ao Contrato nº 134/2013.

CONTRATADO: JNNET COMUNICAÇÕES LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO.

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originário 
por mais 12(doze) meses, a partir do dia 06/06/2017.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1 – As despesas inerentes a este Aditivo correrão à conta 
do Orçamento vigente a saber:

SEMTHADES

Órgão: 028 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
0812200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 
- Ficha: 0000010

SEMTHADES

Órgão: 028 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
0824300352.099

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 
- Ficha: 0000062

SEMTHADES

Órgão: 028 – Unidade: 107 - Programa de Trabalho: 
0824400362.101

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 13010000 
- Ficha: 0000072

SEMTHADES

Órgão: 028 – Unidade: 108 - Programa de Trabalho: 
0824400382.103

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 13010000 
- Ficha: 0000083

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-
TRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva, 05 de Junho de 2017.

Lúcia Helena Cunha da Silva

Secretária Municipal de Trabalho, Habitação,  
Assistência e Desenvolvimento Social

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 133/2017 - 
PMJN

Publicação Nº 90794

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2013

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmº Sr. Prefei-
to Municipal, torna público o 5º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 133/2013.

CONTRATADA: JNNET COMUNICAÇÕES LTDA EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 - “Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato 
originário pelo período de 12(doze) meses, a partir do dia 
06/06/2017.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1 – As despesas inerentes a este Aditivo correrão à conta 
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do Orçamento vigente a saber:

SEMAD

Órgão: 021 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
0412200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 
- Ficha: 0000050

SEMOSU

Órgão: 024 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
0412200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 
- Ficha: 0000120

SEMED

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1212200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 11010000 - 
Ficha: 0000191 (Administrativo)

SEMED

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1236100122.027

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 11010000 - 
Ficha: 0000226 (Ensino Fundamental)

SEMED

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1236500122.032

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 11010000 - 
Ficha: 0000523 (Educação Infantil)

SEMUC

Órgão: 029 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1312200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 
- Ficha: 0000397

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-
TRATUAIS

3.1 - Permanecem inalteradas as demais disposições con-
tratuais.

João Neiva, 05 de Junho de 2017.

Romero Gobbo Figueredo

Prefeito Municipal

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 135/2017 - FMS
Publicação Nº 90796

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA, através 
da Sra. Secretária de Saúde, TORNA PÚBLICO: O 5º TER-
MO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013

CONTRATADA: JNNET COMUNICAÇÕES LTDA EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato origi-
nário pelo período de 12(doze) meses, a partir do dia 
06/06/2017.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta 
do Orçamento vigente a saber:

SEMSA

Órgão: 033 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho - 
1012200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 12010000– 
Ficha: 0000010

SEMSA

Órgão: 033 – Unidade: 102 - Programa de Trabalho – 
1030100302.075

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 12010000– 
Ficha: 0000052

SEMSA

Órgão: 033 – Unidade: 103 - Programa de Trabalho – 
1030200312.081

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 12010000– 
Ficha: 0000086

SEMSA

Órgão: 033 – Unidade: 105 - Programa de Trabalho – 
1030400332.094

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 12010000– 
Ficha: 0000163

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-
TRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-
ais.

João Neiva, 05 de Junho de 2017.

Cristina Valéria Guimarães

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

DISPENSA Nº 023/2017
Publicação Nº 90803

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2017

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através do Prefeito 
Municipal, TORNA PÚBLICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
023/2017, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada ao fornecimento de 03 (três) calculadoras para 
desenvolvimento de atividades específicas dos setores de 
contabilidade e Tesouraria e Secretário desta SEMFA, com 
fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e em con-
sonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exi-
gência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal, tudo 
conforme o disposto no Processo Administrativo n° 0762 
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de 21/02/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Fazen-
da – SEMFA.

Empresa: STYLOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-
TÓRIO LTDA, no valor total de R$ 1.345,95 (Hum mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco 
centavos).

João Neiva/ES, 03 de julho de 2017.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 003/2017 - IPSJON
Publicação Nº 90804

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA – IPSJON

RESUMO DO CONTRATO N° 003/2017

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através da Ilma. Sra. 
Diretora Presidente, TORNA PÚBLICO: O resumo do CON-
TRATO N° 003/2017.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATADO: DAN COMÉRCIO DE GÁS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 
20(VINTE) LITROS, E DE BOTIJA DE GÁS DE 13(TREZE) 
KILOS, PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. SERÃO 
FORNECIDOS AO LONGO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO UM 
TOTAL DE 40(QUARENTA) GALÕES E 02(DUAS) BOTIJAS 
DE GÁS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 0011/2017.

VALOR TOTAL: R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis 
reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será 
de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura deste.

João Neiva/ES, 31 de maio de 2017.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Presidente
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Laranja da Terra

Prefeitura

ADITIVO 001
Publicação Nº 90785

TERMO ADITIVO N° 001/2017 AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº. 039/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços 
Ltda ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de armazenamento, transporte e re-
cebimento/destinação final de Resíduos Urbanos Classe II 
A, até aterro sanitário devidamente licenciado.

VALOR GLOBAL: R$ 43.674,87.

VIGÊNCIA: 03/07 a 31/12/2017.

APAE
Publicação Nº 90682

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2017

Processo Administrativo nº 1505/2017.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, fundo públi-
co, inscrito no CNPJ sob o nº 17.808.859/0001-24, com 
sede à Av. Luiz Obermuller Filho, 85, Centro, Laranja da 
Terra/ES, neste ato representado pela Secretária Munici-
pal de Assistência Social, Gestora do Fundo Municipal de 
Assistência Social, Sra. Marilene Nass Storch, brasileira, 
casada, portadora da Cédula de Identidade nº 3.001.513-
SESP/ES e inscrita no CPF sob o nº 042.374.967-67, do-
ravante denominado simplesmente ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, e, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE AFONSO CLÁUDIO - APAE, enti-
dade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.434.240/0001-50, com sede à Rod. Sebastião 
Alves de Lima, Km 0, Afonso Claudio/ES, CEP 29.600-000, 
doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representada por sua 
Presidente Margareth Zorzal Fafá, portadora de Cédula de 
Identidade nº 510.805 – SSP/ES e inscrita no CPF sob o 
nº 083.759.047-75, residente e domiciliada à Rua José 
Giestas, 13, Centro, Afonso Cláudio/ES, resolvem celebrar 
o presente termo, dispensando-se a realização de Cha-
mamento Público, consoante previsão contida no art. 30, 
VI, da Lei nº 13.019/2014, e, no art. 9º, IV, do Decreto 
Municipal nº 0226/2017, em conformidade com os demais 
dispositivos legais aplicáveis à matéria, conforme cláusu-
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 - O presente Termo de Colaboração tem por objeto a 
colaboração institucional entre a ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, com 
a finalidade de promover atendimentos especializados na 
área da Assistência Social aos usuários com deficiência in-
telectual e seus familiares, atuando sobre as condições que 
gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências 
ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho (Anexo 
I), que devidamente aprovado pela respectiva Secretaria 
Municipal de Assistência Social, constitui parte integrante 
e indissociável do presente Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 - São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL:

2.1 - Desenvolver serviços de educação especial, serviços 
de assistência social ou saúde, destinados às pessoas com 
deficiência intelectual e seus familiares, conforme previsão 
contida na Cláusula Primeira, atendendo o número de pes-
soas e desempenhando as ações conforme especificado no 
Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;

2.2 - Dispor de corpo técnico necessário, assegurando a 
Estimulação Precoce, o Atendimento Educacional Especia-
lizado, assim como a efetivação da Política de Assistência 
Social por meio de ações de prevenção, promoção, inser-
ção e proteção, aos alunos e demais usuários, conforme 
previsto no Plano de Trabalho;

2.3 - Executar programas e projetos que favoreçam o de-
senvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos e 
usuários.

2.4 - Realizar serviços de atendimento à pessoa com de-
ficiência conforme preconizado na Tipificação Nacional dos 
Serviços Sócioassistenciais ao público alvo e sua família, 
atendendo aos objetivos propostos pelo serviço com foco 
para os resultados previstos;

2.5 - Realizar de forma continuada, permanente e pla-
nejada, serviços e execução de programas ou projetos 
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos sócioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades 
sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direi-
tos ao público alvo e família, nos termos da Lei nº 8.742, 
de 1993 (LOAS), e respeitadas as deliberações do CNAS;

2.6 - Permitir o livre acesso dos agentes da ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondente aos processos, aos documentos e 
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às informações relacionadas a termos de colaboração ou a 
termos de fomento, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto;

2.7 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub 
empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os 
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do 
fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente 
justificável a intervenção de fornecedores ou serviços 
técnicos especiais, desde que devidamente autorizados 
pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sob pena de rescisão 
deste Termo;

2.8 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informa-
ção solicitada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem 
como pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas 
dependências da instituição;

2.9 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa 
ordem a disposição dos agentes da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA;

2.10 - Guardar, zelar, responsabilizar-se pela conservação 
e manutenção do patrimônio público municipal (bens mó-
veis, equipamentos), eventualmente cedidos para execu-
ção do serviço e recebidos pela ORGANIZAÇÃO DA SO-
CIEDADE CIVIL;

2.11 - Prestar contas, perante a ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, anualmente, até o dia 31 de janeiro, em relação 
aos recursos recebidos e aplicados no ano imediatamente 
anterior;

2.12 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as 
normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo;

2.13 - Utilizar a verba a ser repassada pela ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA exclusivamente para cobertura de 
despesas relativas ao objeto deste Termo de Colaboração, 
sendo:

I - despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei nº 
9.394/96), LOAS (Lei nº 8.742/93), Lei do SUS, ou outras 
eventuais constante no Plano de Trabalho;

II - despesas diretamente vinculadas a realização das 
atribuições e obrigações pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL na realização da presente parceria;

III - remuneração da equipe encarregada da execução do 
plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas com pagamentos 
de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encar-
gos sociais e trabalhistas;

IV - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e 
alimentação nos casos em que a execução do objeto da 

parceria assim o exija;

V - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja 
qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

VI - aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequa-
ção de espaço físico, desde que necessários à instalação 
dos referidos equipamentos e materiais.

2.14 - Restituir a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por oca-
sião da apresentação do relatório e da prestação de contas 
anual consolidada, os valores repassados para consecução 
da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;

2.15 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhis-
tas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e 
ao adimplemento deste termo, não caracterizando respon-
sabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA pelos respectivos pagamentos, qualquer one-
ração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

3 - São obrigações da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

3.1 - Liberar os recursos à ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL conforme cronograma de desembolso, que 
guardará consonância com as metas, fases ou etapas de 
execução do objeto da parceria;

3.2 - Designar o gestor que será o responsável pela ges-
tão da parceria, com poderes de controle e fiscalização;

3.3 - Apreciar a prestação de contas apresentada pela 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;

3.4 - Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o 
que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da OR-
GANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pelo perfeito cum-
primento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades 
constatadas;

3.5 - Comunicar formalmente à ORGANIZAÇÃO DA SO-
CIEDADE CIVIL qualquer irregularidade encontrada na 
execução do presente Termo;

3.6 - Dar publicidade ao presente Termo de Colaboração 
através de seus meios oficiais de publicação;

3.7 - Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das 
transferências financeiras à ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL quando houver descumprimento das exigên-
cias contidas no presente Termo, tais como:

I - atrasos e irregularidades na prestação de contas;

II - aplicação indevida dos recursos financeiros, transfe-
ridos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, não prevista no 
Plano de Trabalho;

III - não cumprimento do Plano de Trabalho;

IV - falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos re-
cursos públicos;
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3.8 - Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se 
por:

I - bloqueio: a determinação para que a transferência 
financeira não seja paga enquanto determinada situação 
não for regularizada, ficando, todavia acumulada para pa-
gamento posterior;

II - suspensão: a determinação para que a transferência 
financeira não seja paga enquanto determinada situação 
não for regularizada, perdendo, a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, o direito à percepção da transferên-
cia financeira relativa ao período de suspensão;

III - cancelamento: a determinação para que a transfe-
rência financeira não seja repassada a partir da constata-
ção de determinada situação irregular.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEI-
ROS

4 - O montante de recursos a serem empregados na exe-
cução do objeto do presente Termo de Colaboração é de 
R$ 22.005,00 (vinte e dois mil e cinco reais).

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA transferirá os recur-
sos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
conforme cronograma de desembolso contido no Plano de 
Trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita a iden-
tificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de depó-
sito em sua conta bancária.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

5 - O presente Termo de Colaboração vigerá a partir do 
primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na 
imprensa oficial até 31/12/2017, conforme prazo previsto 
no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

5.1 - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante 
termo aditivo, que deve ser solicitada pela ORGANIZA-
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada a ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do térmi-
no do inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto 
aprovado.

5.1.1 - A prorrogação da vigência do termo de parceria, 
cujo objeto não possa sofrer interrupção sob pena de com-
prometimento de serviço de interesse público essencial, 
requerida a cada período, poderá ocorre por até 5 (cinco) 
anos.

5.1.2 - O requerimento de prorrogação de vigência do 
termo de parceria que envolva a transferência de recur-
sos deverá ser acompanhado de um plano de trabalho que 
contemple o período a ser prorrogado e os documentos 
que atestem a manutenção da regularidade jurídica e fis-
cal da proponente.

5.2 - Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes 
do término da vigência do Termo de Colaboração, sendo 

expressamente vedada a celebração de termo aditivo com 
atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 
apresentar a prestação de contas de cada exercício finan-
ceiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.11, 
atendendo-se, sempre, o previsto na Lei nº 13.019/2014, 
no Decreto Municipal nº 226/2017 e neste Termo de Co-
laboração.

6.1 - A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar 
e verificar resultados e deverá conter elementos que per-
mitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas.

6.2 - Para fins de prestação de contas anual e final, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar relatório 
de execução do objeto, que conterá:

I - a demonstração do alcance das metas referentes ao 
período de que trata a prestação de contas;

II - a descrição das ações desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto;

III - os documentos de comprovação do cumprimento do 
objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre ou-
tros; e

IV - os documentos de comprovação do cumprimento da 
contrapartida, quando houver.

6.3 - O relatório de que trata o caput deverá, ainda, for-
necer elementos para avaliação:

I - dos impactos econômicos ou sociais das ações desen-
volvidas;

II - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser 
indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 
entidade pública ou privada local e declaração do conselho 
de política pública setorial, entre outros; e

III - da possibilidade de sustentabilidade das ações após 
a conclusão do objeto.

6.4 - As informações de que trata o item 7.2 serão forneci-
das por meio da apresentação de documentos e por outros 
meios previstos no Plano de Trabalho.

6.5 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá dispensar a 
observância do item 7.2 acima quando a exigência for des-
proporcional à complexidade da parceria ou ao interesse 
público, mediante justificativa prévia.

6.6 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá 
apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento 
do alcance das metas.

6.7 - Quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
não comprovar o alcance das metas ou quando houver 
evidência de existência de ato irregular, a ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA exigirá a apresentação de relatório de exe-
cução financeira, que deverá conter:
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I - a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive 
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação 
da observância do plano de trabalho;

II - o comprovante da devolução do saldo remanescente 
da conta bancária específica, quando houver;

III - o extrato da conta bancária específica;

IV - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando 
for o caso;

V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transfor-
mados, quando houver; e

VI - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou 
recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, 
dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e 
indicação do produto ou serviço.

7 - A memória de cálculo referida no item 7.7, alínea “d”, 
a ser apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA-
DE CIVIL, deverá conter a indicação do valor integral da 
despesa e o detalhamento da divisão de custos, especifi-
cando a fonte de custeio de cada fração, com identificação 
do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a 
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no 
custeio de uma mesma parcela da despesa.

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO E DA AVA-
LIAÇÃO

8 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA promoverá o monito-
ramento e a avaliação do cumprimento do objeto da par-
ceria.

8.1 - Para a implementação do disposto no item anterior, 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá valer-se do apoio 
técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parce-
rias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao 
local de aplicação dos recursos.

8.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA emitirá relatório 
técnico de monitoramento e avaliação de parceria cele-
brada mediante Termo de Colaboração e o submeterá à 
comissão de monitoramento e avaliação designada, que 
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

8.2.1 - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 
conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabeleci-
das;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicado-
res estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CI-
VIL na prestação de contas, quando não for comprovado o 
alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo 
de Colaboração;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos con-
troles interno e externo, no âmbito da fiscalização pre-
ventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias.

8.3 - Sem prejuízo da fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA e pelos órgãos de controle, a execução da par-
ceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de 
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação 
existentes em cada esfera de governo.

8.4 - A parceria de que trata este Termo de Colaboração 
estará também sujeita aos mecanismos de controle social 
previstos na legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

9 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes 
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as 
vantagens do tempo em que participaram voluntariamen-
te da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias de antecedência para a publicidade desta intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou in-
terpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóte-
ses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorre-
ção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que 
enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIZAÇÃO E 
DAS SANÇÕES

10 - O presente Termo deverá ser executado fielmente 
pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 
legislação pertinente, respondendo cada um pelas conse-
quências de sua inexecução total ou parcial;

11 - Pela execução da parceria em desacordo com o pro-
jeto, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL as sanções do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE

12 - A eficácia do presente Termo de Colaboração e/ou dos 
aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da 
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condi-
cionada à publicação do respectivo extrato nos meios ofi-
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ciais de publicação, a qual deverá ser providenciada pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no prazo de até 20 (vinte) 
dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO DE ELEIÇÃO

13 - Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Laranja 
da Terra/ES, com renúncia de qualquer outro, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Colabo-
ração.

14 - Fica também estipulada a obrigatoriedade da prévia 
tentativa de solução administrativa com a participação da 
Procuradoria Geral do Município.

15 - Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão 
para resolver amistosamente as questões que surgirem 
no presente termo e, no caso de eventuais omissões, de-
verão observar as disposições contidas na Lei Federal nº 
13.019/14 e no Decreto Municipal nº 226/2017.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as par-
tes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas, para que produ-
zam os devidos efeitos legais.

Laranja da Terra/ES, ____ de ____________de 2017.

Fundo Municipal de Assistência Social

Marilene Nass Storch

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Afonso Cláudio - APAE

Margareth Zorzal Fafá

TESTEMUNHAS:

1 - ______________________________________;

Nome:

CPF:

2 - ______________________________________;

Nome:

CPF:

ERRATA CA 043/2017
Publicação Nº 90732

ERRATA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 
043/2017.

ONDE SE LÊ:

VALOR GLOBAL: R$ 2.338,60.

LEIA-SE:

VALOR GLOBAL: R$ 2.492,30.

TERMO ADITIVO 002/2017
Publicação Nº 90684

EXTRATO DO ADITIVO N° 002/2017 AO CA N° 
018/2016.

CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra – ES.

CONTRATADA: Lance LTDA EPP.

OBJETO: Execução de obras de construção de 01 Unidade 
de Educação Infantil Tipo Creche Projeto 2 Convencional 
no Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra, con-
forme termo de compromisso PAR nº 37865, pelo período 
de 365 dias, ou seja, de 27/06/2017 a 27/06/2018.



04/07/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 795

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 104

Marechal Floriano

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/17
Publicação Nº 90805

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017

OBJETO: Contratação de empresa para limpeza dos rios e córregos do município de Marechal Floriano.

ABERTURA: 14/07/2017 às 14 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br. Telefone 
(27) 3288-1111/1367, de 12:00 às 17:30 hs.

Marechal Floriano/ES, 03 de julho de 2017.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
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Montanha

Prefeitura

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 026 E 027 FMS
Publicação Nº 90753

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE PREGÃO

PREGÃO 026/2017

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES através o FMS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 14 Julho de 2017 às 08:00 horas na sala de Licitações da Prefeitura o Pregão Presencial n° 026/2017.

OBJETO: Aquisição de material de consumo/gráfico destinado ao Fundo Municipal de Saúde. O edital em inteiro teor es-
tará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/ Outras informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, pelo site:montanha.es.gov.br,ou licitacaomontanha@hotmail.com

Montanha, 03 de julho de 2017.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE PREGÃO

PREGÃO 027/2017

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES através o FMS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 17 Julho de 2017 às 08:00 horas na sala de Licitações da Prefeitura o Pregão Presencial n° 027/2017.

OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente/ fisioterapia destinado ao Fundo Municipal de Saúde. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/ 
Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo site: montanha.es.gov.br, ou licitacaomontanha@hot-
mail.com

Montanha, 03 de julho de 2017.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

mailto:licitacaomontanha@hotmail.com
mailto:licitacaomontanha@hotmail.com
mailto:licitacaomontanha@hotmail.com
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Mucurici

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2017/PMM
Publicação Nº 90762

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2017/PMM

A Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, através do Pregoeiro 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará no dia 18/07/2017, às 09:00h, o Pregão 
Presencial n° 17/2017, destinado à aquisição de uma (Pa-
trulha Mecanizada) Retroescavadeira/0 KM/ANO/MODE-
LO 2017 ou superior, para o Setor Rural/Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, através do Contrato de Repasse nº 
833551/2016/MAPA/CAIXA/PREFEITURA. As descrições do 
equipamento estão descritas na planilha anexa ao Edital.

Cópia do Edital completo poderá ser obtido de segunda às 
quintas-feiras das 8h às 12hs e das 13:30 às 16:30 e nas 
sextas-feiras das 7hs às 13hs e disponível no site da Pre-
feitura www.mucurici.es.gov.br . Informações através dos 
telefones: (027) 3751-1103 ou 1106.

Mucurici/ES, 03 de julho de 2017.

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2017
Publicação Nº 90765

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2017

A Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, através do Pregoei-
ro Oficial, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que realizará no dia 17/07/2017, às 09:00h, o 
Pregão Presencial n° 18/2017, destinado à aquisição de 
equipamentos e materiais de consumo para as Escolas da 
Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil e Ensino Fun-
damental). As descrições dos equipamentos e materiais, 
estão descritas na planilha anexa ao Edital.

Cópia do Edital completo poderá ser obtido de segunda às 
quintas-feiras das 8h às 12hs e das 13:30 às 16:30 e nas 
sextas-feiras das 7hs às 13hs e disponível no site da Pre-
feitura www.mucurici.es.gov.br . Informações através dos 
telefones: (027) 3751-1103 ou 1106.

Mucurici/ES, 03 de julho de 2017.

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº  02/2017/FMAS
Publicação Nº 90788

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017/FMAS

O Pregoeiro Oficial desta Prefeitura Municipal de Mucurici/
ES, comunica aos interessados que as empresas GRÁFICA 
MARTINS E SILVA LTDA, JUVENAL BRAZ CESCON-EPP e 
EDINALDO ALVES MARTINS-MEI, foram as vencedoras da 
licitação nº 03/2017-Pregão Presencial nº 02/2017/FMAS.

Mucurici/ES, 03 de julho 2017

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL
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Presidente Kennedy

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 90750

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 015496/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Carlos Magno Dorcelino de Aquino 16447103747. A 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no 
Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e 
torna público, à Contratação de empresa para apresenta-
ção de Show Musical Artístico com Os Garotos Capixaba, 
no dia 05 de julho de 2017, para atender as festividades 
da 23ª Expokennedy, na Sede deste Município, no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 03 de julho 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 015360/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-
presa: Rita Das Neves Silva Romão 08605543760. A Se-
cretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no 
Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica 
e torna público, à Contratação de empresa para apresen-
tação de Show Musical Artístico com Samuel Ramos, no 
dia 06 de julho de 2017, para atender as festividades da 
23ª Expokennedy, na Sede deste Município, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 03 de julho 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 015361/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: M A Shows e Eventos Ltda - ME. A Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da 
Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Con-
tratação de empresa para apresentação de Show Musical 
Artístico com a Banda Djavú e DJ Juninho Portugal , no 
dia 09 de julho de 2017, para atender as festividades da 
23ª Expokennedy, na Sede deste Município, no valor de R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 03 de julho 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

PUBLICAÇÃO 1
Publicação Nº 90792

AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE  
DE IMPEDIMENTO

Processo Administrativo nº 13.661/2017

O Secretário Municipal de Obras do Município de Presi-
dente Kennedy-ES, conforme determina a Lei Federal nº. 
8.666/1993, o Decreto Municipal nº. 058/2016 e a Instru-
ção Normativa nº. 001/2016, e levando em consideração 
que a contratada praticou diversas condutas em desacordo 
com as regras estabelecidas: 1) Cláusula 7.1(G) e Cláusu-
la 7.1(H), do Edital do Pregão Eletrônico nº 059/2016; 2) 
Cláusula 9.1, da Ata Registro de Preço nº 010/2017; e ten-
do em vista que a empresa UNIGRAN SÃO FRANCISCO 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, 
CNPJ: 12.068.866/0001-13, não cumpriu a Ata Registro 
de Preço conforme exigido pela Secretaria Municipal de 
Obras, DECIDE pela aplicação da sansão de: 1) Recisão 
Contratual com multa de 2% (dois por cento) do valor da 
Ata Registro de Preços nº 010/2017, conforme clausula 
13.1.4; 2) impedimento de licitar e contratar com a Admi-
nistração Pública Municipal direta e indireta, pelo prazo de 
02 (dois) anos, clausula 13.1.1, contados a partir da data 
de publicação deste aviso. O processo de que trata este 
aviso encontra-se à disposição da empresa interessada 
nas depedencias da Secretaria Municipal de Obras desta 
Municipalidade.

Presidente Kennedy-ES, 03/07/2017.

Miguel Ângelo Lima Qualhano

Secretário Municipal de Obras

AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE  
DE IMPEDIMENTO

Processo Administrativo nº 22.946/2016

O Secretário Municipal de Obras do Município de Presi-
dente Kennedy-ES, conforme determina a Lei Federal nº. 
8.666/1993, o Decreto Municipal nº. 058/2016 e a Instru-
ção Normativa nº. 001/2016, e levando em consideração 
que a contratada praticou diversas condutas em desacordo 
com as regras estabelecidas: 1) Cláusula 7.1(D) e Cláu-
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sula 7.1 (G), do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2016; 
2) Cláusula 9.1, da Ata Registro de Preço nº 057/2016; e 
tendo em vista que a empresa ADRIANO MATEUS DE 
JESUS 08190619721, CNPJ: 22.049.031/0001-70, não 
cumpriu a Ata Registro de Preço conforme exigido pela 
Secretaria Municipal de Obras, DECIDE pela aplicação da 
sansão de: 1) Cancelamento da Ata de Registro de Preços, 
conforme Cláusula 5.2.1;2) Multa de 10% (dez por cento), 
calculada sob o valor total da Ata Registro de Preços nº 
057/2016, conforme clausula 13.1.c ; 3) Impedimento de 
licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 
direta e indireta, pelo prazo de 05 (cinco) anos, clausula 
13.6, contados a partir da data de publicação deste aviso. 
O processo de que trata este aviso encontra-se à disposi-
ção da empresa interessada nas depedencias da Secreta-
ria Municipal de Obras desta Municipalidade.

Presidente Kennedy-ES, 03/07/2017.

Miguel Ângelo Lima Qualhano

Secretário Municipal de Obras



04/07/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 795

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 109

Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 365/2017 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Publicação Nº 90757

DECRETO Nº 365/2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-
NAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE AU-
TORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.675/2017.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no va-
lor de R$ 312.985,94 (trezentos e doze mil, novecentos e 
oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), confor-
me processos administrativos nº 5558/2016 e 5910/2016, 
destinados à pavimentação de vias no Município de Santa 
Teresa na seguinte dotação orçamentária:

009009 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

009 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

15 – Urbanismo

122 – Administração Geral

0002 – Obras de Infraestrutura Pública

1.016 – Pavimentação, Drenagem, Reforma e Ampliação 
de Vias Públicas

4.4.90.51.000 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos - 15020015 – Pavimentação de Vias 
Urbanas de Santa Teresa (Bairros) – R$ 245.850,00

Fonte de Recursos – 15010012 – Pavimentação de Ruas 
Projetadas Com. Alto Santa Maria, Com. de Várzea Alegre 
– R$ 67.135,94

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura deste crédi-
to adicional suplementar serão provenientes do Contrato 
de Repasse nº 803755/2014/Ministério das Cidades/Caixa 
Econômica Federal e do Convênio Estadual nº 006/2016 
da Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e De-
senvolvimento Urbano – SEDURB, firmados com o Municí-
pio de Santa Teresa.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, 03 de ju-
lho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2675/2017
Publicação Nº 90679

LEI Nº 2.675/2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SU-
PLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 312.985,94 (trezen-
tos e doze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noven-
ta e quatro centavos), conforme processos administrativos 
nº 5558/2016 e 5910/2016, destinados à pavimentação 
de vias no Município de Santa Teresa na seguinte dotação 
orçamentária:

009009 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

009 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

15 – Urbanismo

122 – Administração Geral

0002 – Obras de Infraestrutura Pública

1.016 – Pavimentação, Drenagem, Reforma e Ampliação 
de Vias Públicas

4.4.90.51.000 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos - 15020015 – Pavimentação de Vias 
Urbanas de Santa Teresa (Bairros) – R$ 245.850,00

Fonte de Recursos – 15010012 – Pavimentação de Ruas 
Projetadas Com. Alto Santa Maria, Com. de Várzea Alegre 
– R$ 67.135,94

Art. 2.º Os recursos necessários à abertura deste crédito 
adicional suplementar serão provenientes do Contrato de 
Repasse nº 803755/2014/Ministério das Cidades/Caixa 
Econômica Federal e do Convênio Estadual nº 006/2016 
da Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e De-
senvolvimento Urbano – SEDURB, firmados com o Municí-
pio de Santa Teresa.

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 03 de julho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/CGAB Nº 235/2017 - DESIGNA FISCAL 
DE CONTRATOS

Publicação Nº 90734

PORTARIA/CGAB Nº 235/2017

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES,

Considerando as solicitações contidas nos processos de nos 
7.083/2017 e 7.735/2017, protocolados pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Dejalme Comerio 
para atuar como fiscal nos Contratos firmados pela Muni-
cipalidade para a contratação de profissionais para minis-
trarem aulas de capoeira e karatê nos projetos “Capoeira 
Cidadã” e “Educarte”.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 03 de julho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 236/2017 - DESIGNA FISCAL 
DE CONTRATOS

Publicação Nº 90735

PORTARIA/CGAB Nº 236/2017

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CON-
TRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo de nº 
2.522/2017, protocolado pela Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Cultura;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Luiz Marcelo de Al-
meida Anacleto para atuar como fiscal nos Contratos fir-
mados pela Municipalidade para a contratação de serviços 
de penteados e maquiagens, destinados às garotas Ítalo-
Teresenses.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização 
deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, 
irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou 
dos serviços prestados pela empresa contratada, propor 
as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regu-
larização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 03 de julho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 237/2017 - DESIGNA FISCAIS 
DE CONTRATOS

Publicação Nº 90736

PORTARIA/CGAB Nº 237/2017

DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE 
CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES, e

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam designados os Servidores abaixo relacio-
nados para atuarem como fiscais dos Contratos firmados 
pela Municipalidade para a aquisição de materiais de cons-
trução, elétricos e hidráulicos, equipamentos e materiais 
permanentes e peças para manutenção da retroescavadei-
ra CATERPILLAR CAT 416e:

a) SMOI: José Roberto Netto – Proc.: 5.048/2017, 
4.526/2017, 4.525/2017, 5.043/2017; 4.529/2017 e 
5.041/2017;
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b) SMTC: Lucinete Fontana Bortolini – Proc.: 4.909/2017;

c) SMEL: Dejalme Comério – Proc.: 7.286/2017;

d) SMAD: Evando Rodrigues de Oliveira – Proc.: 
7.176/2017.

Art. 2.º Os Servidores responsáveis pela fiscalização 
deverão informar à Administração sobre eventuais vícios, 
irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou 
dos serviços prestados pela empresa contratada, propor 
as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regu-
larização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 03 de julho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/SMAR/021/2014
Publicação Nº 90739

PORTARIA/SMAR Nº 021/2017

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MOTORISTA 
EDITAL/SMAR/001/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-
SOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação da Secretaria de Saúde;

RESOLVE

Art. 1.° Convocar os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo 
de Motorista, Edital/SMAR/nº 001/2017, a comparecerem 
na Sala de Reuniões do Gabinete, localizada na Sede 
da Prefeitura Municipal, Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 2º 
andar, centro, Santa Teresa, no dia 06 de julho de 2017, 
às 8:30 horas, munidos dos documentos pessoais, objeti-
vando a contratação em designação temporária.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

56º Diovan Carlos Salviato

57º Antonio Aloir Balista

58º Jorge de Souza Filho

Art. 2.º A convocação de que trata o Artigo 1º desta Porta-
ria, visa única e exclusivamente estar suprindo 02 (duas) 
vagas para o cargo de Motorista, para a Secretaria de 
Saúde, todas em Designação Temporária.

Parágrafo Único. A lista correrá até o preenchimento das 
vagas para o cargo de Motorista.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos do Município de Santa Teresa, Estado do Espírito San-
to, em 03 de julho de 2017.

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ

RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRAÇÃO E RH

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 03-07-2017
Publicação Nº 90700

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 342/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Dayanni Tonini Totola.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Enfermeiro, para atuar junto ao 
Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 12 de junho de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
2.645,92 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 
noventa e dois centavos), deduzidos os encargos sociais. 
A remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 8131/2017.

Santa Teresa, 12 de junho de 2017.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
343/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Grasiela Amorim Campagnaro Bragança.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Médica, para atuar junto ao 
Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 12 de junho de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.
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REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
8.288,46 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e qua-
renta e seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A 
remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 8134/2017.

Santa Teresa, 12 de junho de 2017.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
321/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa.

CONTRATADA: Elenice Maria de Paula Bridi.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, para 
atuar na Secretaria Municipal de Educação, com carga ho-
raria de 30 (trinta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 02 de junho de 2017 e término 
em 22 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
748,94 (setecentos e quarenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos), deduzidos os encargos sociais. A re-
muneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 7551/2017.

Santa Teresa, 31 de maio de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
302/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Roberta Dettoni Caniçali.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Fisioterapeuta, para atuar jun-
to ao Núcleo de Atendimento a Portadores de Deficiência, 
com carga horaria de 20(vinte) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 01 de junho de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
1.322,95 (hum mil, trezentos e vinte e dois reais e no-
venta e cinco centavos), deduzidos os encargos sociais. 
A remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 7540/2017.

Santa Teresa, 31 de maio de 2017.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
303/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Daniel Krull Arnaldo da Silva.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Fisioterapeuta, para atuar jun-
to ao Núcleo de Atendimento a Portadores de Deficiência, 
com carga horaria de 20(vinte) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 01 de junho de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
1.322,95 (hum mil, trezentos e vinte e dois reais e no-
venta e cinco centavos), deduzidos os encargos sociais. 
A remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 7540/2017.

Santa Teresa, 31 de maio de 2017.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
262/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Dagmara Ortolan

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
264/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Cristiani Aparecida Pasolini Wolkartt.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
263/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Vanderlete Rodrigues Guedes.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
265/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Ursula Miertschink Kunsch.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 

Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
266/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Maria Adriana Magalhaes.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
268/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Gervania da Paz Clotilde.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 18 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.
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REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
267/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Ana Karla da Silva Loiola

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função Técnico de Enfermagem , para atu-
ar junto ao Programa Estratégia Saúde da Família-ESF, 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
998,56 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 
seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 6750/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
257/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Rafaela Batista Zanoni

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Auxiliar de Saúde Bucal de ESF , 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
978,99 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e 
nove centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO:6751/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
256/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Luciana Desolina Volkartti Simonassi.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Auxiliar de Saúde Bucal de ESF , 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
978,99 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e 
nove centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO:6751/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
258/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Cleidiane Samora de Lima.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Auxiliar de Saúde Bucal de ESF , 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
978,99 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e 
nove centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO:6751/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
259/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Clesia Sotelle Walker Felipe.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Auxiliar de Saúde Bucal de ESF , 
com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
978,99 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e 
nove centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO:6751/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
251/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Romeu Roque Tomazelli.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Médico de ESF, para atuar na 
Secretaria Municipal de Saúde, com carga horaria de 
40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
8.288,46 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e qua-
renta e seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A 
remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO:6749/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
252/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Helio Henriques Araujo.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Médico de ESF, para atuar na 
Secretaria Municipal de Saúde, com carga horaria de 
40(quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de maio de 2017 e término 
em 09 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
8.288,46 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e qua-
renta e seis centavos), deduzidos os encargos sociais. A 
remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa 
Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo 
menor que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO:6749/2017.

Santa Teresa, 15 de maio de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
285/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa.

CONTRATADA: Tereza Cristina da Silva Santana Gomes.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Trabalhador Braçal, para atuar 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, com carga 
horaria de 40 (quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 02 de junho de 2017 e término 
em 22 de maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério 
da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
734,24 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e qua-
tro centavos), deduzidos os encargos sociais. A remune-
ração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 7513/2017.

Santa Teresa, 30 de maio de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 240/2015

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADO: Roberto Carlos Bita.

OBJETO: Acordam que o contrato ficará rescindido a partir 
do dia 01 de junho de 2017, a pedido do CONTRATADO, por 
motivo de estar assumindo um novo cargo no Município.

PROCESSO 7396/2017.

Santa Teresa, 29 de maio de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 315/2015

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Valeria Buzzatto.

OBJETO: Acordam que o contrato ficará rescindido a partir 
do dia 01 de junho de 2017, a pedido do CONTRATADO, por 
motivo de estar assumindo um novo cargo no Município.

PROCESSO 7444/2017.

Santa Teresa, 29 de maio de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 050/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Franciely Sobrinho Lima Ventura.

OBJETO: Acordam que o contrato ficará rescindido a partir 
do dia 15 de junho de 2017, a pedido da CONTRATADA, 
por motivo de ordem particular.

PROCESSO 6967/2017.

Santa Teresa, 12 de junho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 258/2014

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Tereza da Silva Santana Gomes.

OBJETO: Acordam que o contrato ficará rescindido a partir 
do dia 01 de junho de 2017, a pedido da CONTRATADA, por 
motivo de estar assumindo um novo cargo no Município.

PROCESSO 7394/2017.

Santa Teresa, 29 de maio de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 045/2017

CONTRATO Nº 113/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Camila Fernandes Pereira Monteiro.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 33 (trinta 
e três) horas semanais, com efeitos a partir do dia 08 de 
junho de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 

de R$ 1.613,00 (hum mil, seiscentos e treze reais).

PROCESSO: 7734/2017.

Santa Teresa, 07 de junho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 044/2017

CONTRATO Nº 100/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Andressa Guerrini.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, com efeitos a partir do dia 08 de 
junho de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 
de R$ 1.310,50 (hum mil, trezentos e dez reais e cinquen-
ta centavos).

PROCESSO: 7734/2017.

Santa Teresa, 07 de junho de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 316/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Elenice Maria de Paula.

OBJETO: Acordam que o contrato ficará rescindido a partir 
do dia 01 de junho de 2017, a pedido da CONTRATADA, por 
motivo de estar assumindo um novo cargo no Município.

PROCESSO 7465/2017.

Santa Teresa, 31 de maio de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO PP 049/2017
Publicação Nº 90770

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 049/2017

Empresa vencedora:

Lote 01: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA: R$ 
325.000,00, assim distribuído:

PMST – R$ 270.823,04;
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SMSA – R$ 54.176,96;

Lote 02: FRACASSADO.

Santa Teresa, 03 de julho de 2017.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira Oficial – PMST

RESULTADO PP 072/2017
Publicação Nº 90764

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 072/2017

Empresa vencedora:

Lote 01: RRR comércio e Ind. de Artigos Esportivos Ltda 
ME - R$4.380,00

Santa Teresa, 03 de julho de 2017

Iliani Totola Knupp

Pregoeira Oficial – PMST
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São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA 7277
Publicação Nº 90671

PORTARIA Nº 7.277, DE 3 DE JULHO DE 2017.

Nomeia servidora para substituição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a servidora LEIDIMAR ROMAGNA, As-
sistente Técnico, referência CC-4, para substituir a Srª 
MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO, Secretária Mu-
nicipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, 
referência CC-1, que encontra - se de férias regulamenta-
res, no período de 01/07/2017 à 30/07/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte-ES, em 3 de Julho de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7278
Publicação Nº 90674

PORTARIA Nº 7.278, DE 3 DE JULHO DE 2017.

Nomeia servidor para substituição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o servidor KENNY BOHRY, Diretor do De-
partamento de Projetos Administrativos e Capacitação de 
Recursos, referência CC-4, para substituir a Srª GILCI-
LÉIA CARLITA MARINO NICCHIO, Secretária Municipal 
de Meio Ambiente , referência CC-1, que encontra - se 
de férias regulamentares, no período de 01/07/2017 à 

30/07/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte-ES, em 3 de Julho de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO 305/2017-NOMEIA SECRETÁRIO
Publicação Nº 90806

DECRETO Nº 305 DE 03 DE JULHO DE 2017.

NOMEIA SERVIDOR

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Memorando Interno nº 121 de 30 de 
junho de 2017, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor LEONARDO LUIZ VALBU-
SA BRAGATTO, para exercer o Cargo de Secretário Mu-
nicipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretário 
Municipal de Serviços Urbanos e Transportes da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha, sem remuneração, no 
período de 03 de julho a 1º de agosto de 2017.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de julho de 
2017.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gab. da Prefeita Municipal de São G. da Palha, Est. do E. 
Santo, 03 de julho de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

DECRETO 306/2017-NOMEIA DIRETOR
Publicação Nº 90807

DECRETO Nº 306 DE 03 DE JULHO DE 2017.

NOMEIA SERVIDOR

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Memorando Interno nº 121 de 30 de 
junho de 2017, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor ANDERSON SODRÉ DA 
SILVA, para exercer o Cargo Comissionado de Diretor do 
Departamento de Contabilidade, padrão CC-2, da Secreta-
ria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha, no período de 03 de julho a 1º de agosto 
de 2017.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de julho de 
2017.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gab. da Prefeita Municipal de São G. da Palha, Est. do E. 
Santo, 03 de julho de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 17/2017
Publicação Nº 90787

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 17/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a realização do Edital do Processo Seletivo de Provas e 
Títulos da Secretaria Municipal de Saúde – Edital N.º 002/2015, destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro 
de pessoal instituído pela Lei Municipal nº 1.735/2007, de 11 de junho de 2007, que “Dispõe sobre a criação de emprego 
público no âmbito da administração direta do Município de São Gabriel da Palha e dá outras providências”, e demais leis 
e decretos municipais em vigor e com as presentes instruções especiais que regulamentaram todo o Processo Seletivo e 
suas alterações.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo Seletivo de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de 
Saúde – Edital N.º 002/2015, conforme relação constante no Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta 
Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de segunda-feira a 
quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar os documentos exigidos.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, 
implicará na sua reclassificação, assumindo o último lugar na lista de aprovados.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:

I. Uma foto 3x4 recente;

II. Atestado de saúde ocupacional;

III. Cópia Autenticada do CPF;

IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;

V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);

VIII. Comprovante de residência;

IX. Comprovante de conta bancária;

X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;

XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função regulamentada por Lei;

XII. Declaração de não acumulação de cargo público;

XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino;

XIV. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;

XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;

XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;

XVIII. Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda;

XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;
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XX. Número de telefone;

XXI. Carteira Nacional de Habilitação;

XXII. Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4.º - O candidato convocado para o contrato deverá assumir no prazo de 5 (cinco) dias, que poderá ser prorrogado 
por igual período, findo o qual perderá a oportunidade de ser contratado, devendo ser chamado ao exercício o candidato 
seguinte na ordem de classificação.

Secretaria Municipal de Administração, 03 de julho de 2017.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 17/2017

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF

Inscri-
ção Candidato Data PORT SP CE Títulos Total C Coloca-

ção

10051 MARILENE MALFER DORRIGUETTI GONÇALVES 19/05/1991 12.5 20.0 40.0 0.0 72.5 5º

10145 MARIA DAS DORES DE FÁTIMA BAZELATTI 09/05/1969 15.0 15.0 37.5 0.0 67.5 6º

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017 - REEDIÇÃO
Publicação Nº 90756

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 26/2017

REEDIÇÃO

DATA DE ABERTURA: 18/07/2017 ás 13h.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de coquetel de encerramento da Semana da Família, que 
acontecerá no dia 23 de novembro de 2017, às 19 horas, na sede do Rotary Club, nesta cidade de São Gabriel da Palha, 
ES. O edital poderá ser retirado através do e-mail licitacaosgp@gmail.com, e as demais informações pelo telefone 00 
XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 03/07/2017.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

mailto:licitacaosgp@gmail.com
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DECRETO Nº 300/2017 - NATUREZA SUPLEMENTAR
Publicação Nº 90821

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR     
ESPIRITO SANTO 
19.054.801/0001-68
DECRETO  Nº 0000300/2017
Data 28/06/2017 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

200,00
Remuneração de Pessoal
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR

000002000023.0412203642.299
31900500000

0000723
1000000

TOTAL: 200,00
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 200,00 (duzentos  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

200,00
Manutenção do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

000002000023.0412203652.3020000728

TOTAL: 200,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 São Gabriel da Palha - ES,  28 junho de 2017

                                                                                                                                          Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

O Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002635/2016,                                                                             DECRETA
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 200,00   (duzentos  reais ), nas seguintes dotações:

DECRETO N.º  0000300/2017 autorizado pela Lei n.º  0002635/2016

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Stefan Furtado Chodachi
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DECRETO Nº 304/2017 - NATUREZA SUPLEMENTAR
Publicação Nº 90822

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA     
ESPIRITO SANTO 
27.174.143/0001-76
DECRETO  Nº 0000304/2017
Data 30/06/2017 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

53.050,00
Amortização da Divida e Pgto de juros S/ a Divida
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

000002000007.0412300260.003
32902100000

0000131
1000000

42.662,04
Amortização da Divida e Pgto de juros S/ a Divida
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

000002000007.0412300260.003
46907100000

0000132
1000000

33.746,44
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

000002000007.0412303132.050
33903900000

0000139
1000000

TOTAL: 129.458,48
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 129.458,48 ( cento e vinte e nove mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais  e quarenta e oito centavos )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

129.458,48
Ressarcimento de Valores Indébitos
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 199900033909300000

000002000007.0412303130.0110000134

TOTAL: 129.458,48
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Sao Gabriel da Palha - ES,  30 junho de 2017

                                                                                                                                          Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZMAR MIELKE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sao Gabriel da Palha, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002635/2016,                                                                             DECRETA
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 129.458,48   ( cento e vinte e nove mil quatrocentos
e cinqüenta e oito reais  e quarenta e oito centavos ), nas seguintes dotações:

DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Stefan Furtado Chodachi
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 86/2017
Publicação Nº 90810

PORTARIA Nº. 086, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

DESIGNA SERVIDOR

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art.1º- DESIGNAR, o servidor Rodrigo Antonio Manoel, As-
sistente de Informática, lotado no Quadro de Pessoal desta 
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha-ES, para Parti-
cipar do “45ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC 
PARA A GESTÃO PÚBLICA-SECOP”, a realizar-se nos dias 
13 a 15 de setembro de 2017, em Ipojuca-PE.

Art. 2º O Servidor após a viagem, deverá apresentar no 
prazo de três dias úteis após o retorno:
I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao 
local que motivou a viagem ou outro documento que cer-
tifique a presença do beneficiário no local de destino, con-
forme a solicitação prévia da diária;
II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, e publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 30 de junho de 2017.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

PORTARIA Nº 87/2017
Publicação Nº 90824

PORTARIA Nº. 087, DE 03 DE JULHO DE 2017.

DESIGNA SERVIDORES

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições le-
gais,

RESOLVE:

Art.1º DESIGNAR, os servidores Oséias Correia da Silwa 
Junior, Chefe de Gabinete, e Joe Fábio Mariano de Oliveira, 
Diretor de Assuntos Legislativo, lotados no Quadro de Pes-
soal desta Câmara Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
para seguir com os Trâmites Legais Referente ao “Decreto 
Legislativo Nº 840/2017, no Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo”, no dia 05 de julho de 2017, em Vitória/ES.

Art. 2º Fica responsável pela condução do veículo desta 
Câmara Municipal o Servidor, Oséias Correia da Silwa Ju-
nior.

Art. 3º Os Servidores após a viagem, deverá apresentar 
no prazo de três dias úteis após o retorno:

I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao 
local que motivou a viagem ou outro documento que cer-
tifique a presença do beneficiário no local de destino, con-
forme a solicitação prévia da diária;

II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, e publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 03 de junho de 2017.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

PORTARIA Nº 88/2017
Publicação Nº 90825

PORTARIA Nº 088, DE 03 DE JULHO DE 2017.

DESIGNA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha do Estado do Espírito Santo, usando de atribuições 
legais,

CONSIDERANDO, que a Lei nº 1.997, de 02 de dezembro 
de 2009, Dispõe Sobre o Plano de Carreira, o Sistema de 
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Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal 
de São Gabriel da Palha e Dá Outras Providências c/c a Lei 
Complementar 44 de 19 de novembro de 2015;

CONSIDERANDO, que o parágrafo único do Art. 27 da Lei 
nº 1.997, de 02 de dezembro de 2009, determina que a 
avaliação de desempenho dos servidores, seja apurada 
anualmente, no mês em que se deu a nomeação do ser-
vidor, e, o Ato nº 10 de 10 de dezembro de 2015, regula-
menta a referida avaliação;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, em conformidade com os Arts. 37 
e 38 da Lei nº 1997, de 02 de dezembro de 2009, e Ato 
10/2015, a Comissão de Desenvolvimento Funcional Com-
posta pelos seguintes Servidores: EDSON ANTONIO ZA-
NOTELLI DA SILVA, Procurador Jurídico; MARCO ANTONIO 
BURGARELLI, Secretário Geral; JARDEL CARLO DAL CIM, 
Diretor da Diretoria Administrativa; e Diretor da Diretoria 
dos Departamentos, conforme servidor em avaliação.

Art. 2º - A coordenação e os procedimentos relativos à 
avaliação periódica do desempenho ficarão sob a Presidên-
cia do Procurador Jurídico.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

Tiago dos Santos

Presidente

Wagner Lucas dos Santos

1º Secretário
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São José do Calçado

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 001 E 002/2017
Publicação Nº 90801

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de São José do Calçado - ES, através de seu Pregoeiro, torna público à realização do certame licitatório, con-
forme segue:

Pregão Eletrônico

01/2017

Objeto: Aquisição de caminhão baú 0 KM.

Dia: 14/07/2017.

Pregão Eletrônico

02/2017

Objeto: Aquisição de uma pá carregadeira 0 km.

Dia: 14/07/2017.

Esclarecimentos pelo telefone: (28) 3556-1120; 3556-0203 ramal 220.

Edital: Através do site www.pmsjc.es.gov.br; www.bll.org.br ou no Setor de Licitações, localizado à Praça Pedro 
Vieira, 58, Centro.

São José do Calçado - ES, 04/07/2017.

Adriano da Silva Viana

-Pregoeiro – PMSJC-

http://www.pmsjc.es.gov.br
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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO N.º 3.557/2017
Publicação Nº 90771

DECRETO Nº 3.557/2017

DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO PARA A VII CONFE-
RÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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, 
conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Munici-
pal, e considerando:

· que os debates sobre a Política de Assistência Social a 
nível nacional ganham mais reforço com as Conferências 
realizadas a nível municipal; e

· o conteúdo do processo administrativo nº 2251/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a VIII Conferência Municipal de 
Assistência Social de São Roque do Canaã - ES, a ser rea-
lizada no dia 21 de julho de 2017, no Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS, neste Município, tendo como 
tema central: “Garantia de Direitos no Fortalecimento 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS”.

Art. 2º - As despesas com a VIII Conferência Municipal de 
Assistência Social de São Roque do Canaã – ES correrão 
por conta dos recursos da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 038/2017
Publicação Nº 90752

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-
sencial nº. 038/2017, cujo objeto é aquisição de ma-
terial de consumo, classificado como EPI - Equipamento 
de Proteção Individual a ser utilizado pelos servidores das 
Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Saú-
de, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento Econô-
mico, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e Obras e Serviços 
Urbanos. As empresas vencedoras foram: BAMBOLEO 

ENXOVAIS LTDA EPP nos lotes 1, 3, 4, 5, 6 e 10 no valor 
total de R$ 8.824,00 e TOP ONE THOUSAND COMERCIO 
EIRELI ME no lote 8 no valor total de R$ 6.200,00. Os 
lotes 02, 07, 09, 11, 12 e 13 restaram "FRACASSADOS".

São Roque Do Canaã-Es, 03/07/2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 173/2017
Publicação Nº 90779

PORTARIA Nº 173/2017

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE RE-
FORMAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV da Lei Orgânica 
Municipal, com fulcro na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 
67, e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
1713/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Moises Antonio Martinelli, 
ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para acompanhar 
e fiscalizar a execução da obra de drenagem e pavimenta-
ção das Ruas Projetadas n.ºs 01, 02 e 03 (Primeira Etapa) 
na Localidade de Sítio Recreio, sede desta Municipalidade.

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com o 
estabelecido no Contrato n.º 081/2017, que faz parte do 
processo supracitado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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PORTARIA N.º 174/2017
Publicação Nº 90780

PORTARIA Nº 174/2017

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA 
FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE RE-
FORMAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV da Lei Orgânica 
Municipal, com fulcro na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 
67, e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
1725/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Moises Antonio Martinelli, 
ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra de drenagem e pavimentação 
das Ruas Projetadas n.ºs 04, 05, 06 e 07 (Segunda Etapa) 
na Localidade de Sítio Recreio, sede desta Municipalidade.

Art. 2º - O período de fiscalização será de acordo com o 
estabelecido no Contrato n.º 082/2017, que faz parte do 
processo supracitado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal



04/07/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 795

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 129

Serra

Prefeitura

CONTRATO 54/2017
Publicação Nº 90726

Extrato de Contrato nº 54/2017 processo nº. 
15811/2017.

Partes: O Município da Serra e a Empresa NETSERVICE 
S.A.

Objeto: prestação de serviços de infraestrutura de tecno-
logia de informação e comunicação. Vigência: O prazo de 
vigência do presente contrato será de 12 meses a partir de 
23 de junho de 2017.

Data de assinatura: 20 de junho de 2017.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e  
Recursos Humanos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária de Planejamento Estratégico

CP 002/2017 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Publicação Nº 90740

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 002/2017

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o 
resultado de habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESAS INABILITADAS:

Destak Construtora e Incorporadora Ltda, Milano Constru-
ções e Serviços Ltda ME; Asle Construtora Ltda ME e Vi-
plan Engenharia Eireli ME.

EMPRESAS HABILITADAS:

Scardine e Miranda Construções e Reformas Ltda;

Compacta Construções e Pavimentações Ltda; Telt En-
genharia Eireli-EPP; Engesan Engenharia e Saneamento 
Ltda; Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda; 
Potens Engenharia Costruções e Serviços Ltda EPP; A.L. 
Construções Eireli EPP; Perc Construções E Incorporaçãoes 
Ltda; Bertoli Construções Ltda EPP e Cuco Comercial Parti-
cipações, Construções e Projetos Ltda.

Serra(ES), 03 de julho de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 90809

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo nº 
33436/2017, com fulcro no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral Adjunto, objetivando a prestação de ser-
viços de locação de sistema integrado de elaboração de 
PPA, orçamento, execução e contabilidade publica, no va-
lor de R$ 146.970,00 (cento e quarenta e seis mil, nove-
centos e setenta reais), em favor da Empresa Smarapd 
Informática Ltda.

Serra – ES, 03 de julho de 2017.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário Municipal da Fazenda

RESOLUÇÕES SEMAS
Publicação Nº 90815

RESOLUÇÃO 009/2017

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – CO-
MASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da Lei n.º 
4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições 
legais, em reunião ordinária do dia 22 de junho de 2017.

Considerando a Resolução nº 008/2017 que publiciza a 
Nova Composição do segmento de entidades eleitas para o 
Conselho Municipal de Assistência Social – COMASSE Biê-
nio 2016 a 2018 e informa vacância do 2ª Titular Proteção 
Social Básica, 1ª e 2º Suplente Proteção Social Básica;

Resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão Eleitoral para elaboração de 
eleição para novos representantes da Sociedade Civil, seg-
mento entidades da Proteção Social Básica para a Gestão 
2016/2018, a fim de preencher vagas referentes ao 2ª 
Titular, 1ª e 2º Suplente. A Comissão Eleitoral será com-
posta pelos seguintes Conselheiros:

Maria da Penha Firmiano Nascimento – Representan-
te da Sociedade Civil – Rede de Atendimento Integrado a 
Criança e Adolescente – Rede Aica

Viviane Guerra Sales Teixeira – Representante Socie-
dade Civil – Associação Lar Semente do Amor

Geovana Maria Ramos - Representante Sociedade Civil 
– Instituição Beneficente de Assistência a Criança – So-
mos o Amanhã Janice Gusmão Ferreira de Andrade 
- Representante Poder Público – Secretaria Municipal de 
Assistência Social - Semas
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Morgana Lopes Hackbart – Representante Poder Público 
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas

Art. 2º A coordenação do processo eleitoral será escolhida 
pelos seus membros.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir de 22 de 
junho de 2017.

Serra, 26/06/2017

Janice Gusmão Ferreira Andrade

Presidente em Exercício do COMASSE

RESOLUÇÃO DO COMASSE nº 010/2017

Dispõe sobre a nova Diretoria Executiva 2016/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
SERRA – COMASSE, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Art. 12 § 2º da Lei nº 4388 de 13 de 
agosto de 2015, que dispõe sobre o Sistema Único de As-
sistência Social do Município da Serra e dá outras provi-
dências, dentre estas a instituição do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

Considerando a última eleição do COMASSE, realizada no 
dia 24 de junho de 2016, Resolução 17/2017, que elegeu 
representante da sociedade civil;

Considerando a Resolução nº 005/2017 que Informa Va-
cância do Cargo de Presidente do Comasse e Convoca Elei-
ção para Diretoria.

Considerando a reunião ordinária do dia 22 de junho de 
2017, Ata nº 234/2017;

Resolve:

Art.1º. Eleger Nova Diretoria Executiva para o Biênio 
2016/2018 com a seguinte composição:

CARGO NOME ENTIDADE/ORGÃO

Presidente
Samael Salim 
Geremias

Segmento Usuário – 
1º Titular Proteção 
Social Especial

Vice-Presidente
Janice Gusmão 
Ferreira de Andrade

Secretaria Municipal 
de Assistência Social- 
SEMAS

1º Secretário
Fernanda Louzada 
Mattos

Secretaria Municipal 
de Assistência Social - 
SEMAS

2º Secretário Ana Aparecida 
Barbosa

Segmento Usuário – 
2º Titular Proteção 
Social Básica

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor a partir de 22 de 
junho de 2017.

Serra, 26/06/2017

Janice Gusmão Ferreira Andrade

Presidente em Exercício do COMASSE

RESULTADO DE LICITAÇÃO MPE 036/2017 PRO-
CESSO 68664/2016; MPE 052/2017 PROCES-
SO 15.007/2017; MPE 046/2017 PROCESSO 
45.394/2016 

Publicação Nº 90731

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da Co-
missão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, 
torna público o resultado das licitações abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO 036/2017; PROCESSO: 68664/ 
2016.

LOTE 01

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME 
ANEXO I

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA - EPP

R$ 6.489,70

PREGÃO ELETRÔNICO 052/2017; PROCESSO: 15007/ 
2017.

LOTE 01

ALPROSTADIL, CONFORME ANEXO I

DESERTO

LOTE 02

BROMETO DE ROCURÔNIO, CONFORME ANEXO I

HOSPITALARES – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E COR

R$ 2.010,00

LOTE 03

DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, CONFORME ANEXO I

FRACASSADO

LOTE 04

METARAMINOL HEMITARTARATO, CONFORME ANEXO I

FRACASSADO

LOTE 05

NIFEDIPINO, CONFORME ANEXO I

DESERTO

LOTE 06

SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO OU BE-
RACTANTO), CONFORME ANEXO I

DESERTO
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PREGÃO ELETRÔNICO 046/2017; PROCESSO: 
45.394/2016.

LOTE 01

COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO, CONFORME ANEXO I

H. P. EMBALAGENS LTDA

R$ 54.862,50

LOTE 02

COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CONFORME ANEXO I

MIX TUDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

R$ 18.287,50

Alberto R. Harrigan Neto

Serra, 20 de Fevereiro de 2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / SESA

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Publicação Nº 90816

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 164/2015 4º ADITIVO

CONTRATADO: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA-EPP

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E IM-
PLANTAÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA 
NO BAIRRO MANGUINHOS

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 
MAIS 06 (SEIS) MESES.
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SÉTIMA CONVOCAÇÃO - EDITAL 004/2016 
Publicação Nº 90758

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
SÉTIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 004/2016 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para 
manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 004/2016, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 04 a 07 
de julho de 2017, de 09h às 16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 
5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição 
e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
Cargo: 2.1 ENFERMEIRO 

Class. Candidato 
52º ADRIAN DE MOURA 
53º FABIANA SAMORA 

 

Serra/ES, 03 de julho de 2017. 

 
 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
ANEXO I 

 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

 
1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2017
Publicação Nº 90800

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 01/2017

HOMOLOGO NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL, DANDO COMO CUMPRIDAS COM MÉRITO TODAS AS EXIGÊNCIAS LE-
GAIS, BEM COMO ATENDIDOS COM SATISFAÇÃO OS COMPROMISSOS COM OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2017, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E 
LAZER, DECLARANDO ENCERRADO OS TRABALHOS E HOMOLOGADO O RESULTADO FINAL.

COLOCAÇÃO NOME PONTOS

1º LINDOMAR VICENTI MARTINS 30

2º WILLIAM LOUZADA CARDOSO 29

3º MAURICIO VAGNER GUIMARÃES 28

4º CLÉCIO CAETANO FERNANDES SOARES BORNELLI 24

5º - CR FRANCISCO TADEU MOTHÉ RIBEIRO 22

6º - CR INGRID DESTEFANI VILASTRE MINTO 19

7º - CR LUCAS NUNES LAMEIRA 18

8º - CR GABRIEL BATISTA BALIANO 13

PREFEITO MUNICIPAL
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Viana

Prefeitura

 PORTARIA Nº 0562/2017
Publicação Nº 90823

PORTARIA Nº 0562/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR Comissão de organização e reali-
zação da Eleição para Conselheiro Municipal de Saúde de 
Viana, Biênio 2017-2019, juntamente com o Conselho Es-
tadual, composta pelos servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde e membros representantes do Conselho Estadual 
de Saúde-ES, sendo:

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Diego Roncette de Lima

Arline Alves Pinheiro da Rocha Zardo

Maria do Carmo Muller

Representantes do Conselho Estadual de Saúde

Usuário: Marcos dos Santos

Usuário: Joseny Valini Araujo

Usuário: Maria Lucia Mariano

Art. 2° - A atuação da refereida Comissão será pautada 
pelo Edital n° 02/17 Eleição de Conselheiros Municipais de 
Saúde de Viana 2017-2018.

Art. 3° - A referida comissão tem autonomia para resolução 
de casos omissos, observados os princípios e normas qie 
regem a Administração Pública.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Viana - ES, 03 de julho de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 7248/2016

Publicação Nº 90745

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 7248/2016

A Prefeitura Municipal de Viana, torna público que fará 
Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 7248/2016, Pre-
gão nº. 069/7075-126, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- CAIXA, empresa fornecedora COMERCIO SILVEIRA 
ATACADISTA DE MÓVEIS MIRIM EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o número 10.205.116/0001-10, objeti-
vando aquisição de estantes de aço para o Arquivo Geral, 
em atendimento a Secretaria Muncipal de Administração, 
Gestão de Pessoas e Finanças, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência, no valor global de R$ 
21.240,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais), 
processo administrativo nº 6467/2017 .

Viana, 22 de junho de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
027/2017

Publicação Nº 90812

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Viana, ES, através de sua Pregoeira, TOR-
NA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a 
licitação abaixo descrita:

- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2017, do tipo 
Menor Preço Global – Maior Descontol, objetivando a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, COM 
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA IN-
FORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, COM USO DE 
CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICRO PROCESSA-
MENTO QUE POSSIBILITEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS 
O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, sendo a entrega dos envelo-
pes até às 09h30min do dia 18 de julho de 2017, iniciando 
a abertura às 10h do mesmo dia. Informações pelo tele-
fone (27) 2124-6731 de 09h às 18h, no endereço: Ave-
nida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Viana, ES, ou pelo 
e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edital no site: www.via-
na.es.gov.br.

Viana/ES, 03 de julho de 2017.

Georgea Passos

Pregoeira

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br
http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br
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DECRETO Nº 136/2017
Publicação Nº 90819

Prefeitura Municipal de Viana

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 136/2017

Convoca a IX Conferência Municipal de Saúde do Município 
de Viana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 
60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e atendendo de-
terminação da Decisão Judicial proferida nos autos da Ação 
Civil Pública, processo nº. 000102858.2017.8.08.0050 
(realizar eleição do Conselho Municipal de Saúde junto a 
Conferencia Municipal de Saúde);

CONSIDERANDO que as Conferencias são fórum máximo 
de deliberação das Políticas da Saúde, conforme dispõe a 
Lei Federal nº 8.142/90,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Convocada a IX Conferência Municipal de 
Saúde de Viana, com o tema: “Saúde Pública de Qua-
lidade para Cuidar Bem Das Pessoas” – Construção 
para o Plano Municipal de Saúde de Viana 2018-2021.

§ 1º - A IX Conferencia Municipal de Saúde, realizar-se-á 
no dia 28 de julho do corrente, no horário de 8h às 18hs, 
no Teatro Municipal, em Viana –Sede –ES.

§. 2º - A IX Conferencia Municipal de Saúde, será coorde-
nada pela Secretaria Municipal de Saúde de Viana e Presi-
dida pelo Secretário Municipal de Saúde.

§. 3º - A IX Conferencia Municipal de Saúde terá como 
objetivos a proposição, avaliação e discussão das políti-
cas públicas voltadas à área da saúde para o período de 
2018/2021 e Eleger as entidades que irão compor o Con-
selho Municipal de Saúde do município de Viana biênio 
2017/2019.

Art. 2º - Instituir a Comissão Organizadora, para orga-
nização da IX Conferencia Municipal de Saúde, que será 
responsável por todas as atividade de sua execução, com 
os seguintes membros:

Presidente

Luiz Carlos Reblin - Secretário Municipal de Saúde de Viana

Demais Representantes da Secretária Municipal de 
Saúde de Viana

Diego Roncette de Lima

Maria do Carmo Muller

Arline Alves Pinheiro da Rocha Zardo

Representantes do Conselho Estadual de Saúde

Usuário: Marcos dos Santos

Usuário: Joseny Valini Araujo

Usuário: Maria Lucia Mariano

Art. 3º - As despesas com a realização da IX Conferência 
Municipal de Saúde correra pela Secretaria Municipal de 
Saúde, recursos próprios, Fonte: 1201000001.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Viana - ES, 03 de julho de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE-
SENCIAL SRP Nº 022/2017 E 023/2017

Publicação Nº 90811

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE-
SENCIAL SRP nº 022/2017

Na página 06 do Edital do Pregão Presencial SRP nº 
022/2017. ONDE SE LÊ: 7.1 - O credenciamento ocorrerá 
na mesma data do Pregão, das 09h30min às 10h00min;

LEIA-SE: 7.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma 
data do Pregão, das 13h30min às 14h00min;

Viana/ES, 03 de julho de 2017.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 023/2017

Na página 05 do Edital do Pregão Presencial nº 023/2017.

ONDE SE LÊ: 7.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma 
data do Pregão, das 09h30min às 10h00min;
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LEIA-SE: O credenciamento ocorrerá na mesma data do 
Pregão, das 13h30min às 14h00min;

Viana/ES, 03 de julho de 2017.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

LEI Nº 2.859/2017
Publicação Nº 90699

LEI Nº 2.859 de 03 de julho de 2017

Alteram os artigos 2º, 7º, 11º e 32º, da Lei Municipal 
n.º 2.802 de 21 de Outubro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 2º, parágrafo§ 1º e 2º da Lei Municipal 
n.º 2.802 de 21 de Outubro de 2016 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 2º - (....)

§ 1º. O Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 
Ambiental é formado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal 
de Educação Esportes e Lazer, com a função de coordenar 
o Sistema Municipal de Educação Ambiental.

§ °2. A Comissão Interinstitucional Municipal de Educação 
Ambiental - CIMEA, órgão de participação representativo, 
será formada por representantes dos órgãos e entidades 
da Administração Pública (Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural, Educação Esportes e 
Lazer, Desenvolvimento Social, Saúde, Infraestrutura, De-
senvolvimento Econômico e Urbano, Serviços Urbanos e 
Rural), dos Conselhos de Educação e Meio Ambiente, das 
Instituições de Ensino Públicas e Privadas, da Câmara de 
Vereadores e de representantes de Organizações da So-
ciedade Civil organizada com atuação comprovada na área 
de Educação Ambiental.”

Art. 2º - O art. 7º no inciso I da Lei Municipal n.º, 2.802 
de 21 de outubro de 2016 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art.7º - (...)

I – à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desnvol-
vimento Rural, promover o estimulo e o fortalecimento 
de uma consciência critica sobre a problemática socioam-
biental, aplicando projetos de sensibilização ambiental no 

município; fiscalizar e penalizar de acordo com o Código 
Ambiental as infrações ambientais cometidas, licenciar e 
acompanhar as condicionantes ambientais das empresas 
que se enquadram no CONSEMA Nº 05, de 17 de agosto 
de 2012.”

Art. 3º - O art. 11º no inciso I da Lei Municipal n.º, 2.802 
de 21 de Outubro de 2016 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 11º. (...)

I - as Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural e de Educação, Esporte e Lazer.”

Art. 4º - O art. 32º da Lei Municipal n.º, 2.802 de 21 de 
outubro de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32º. A Secretaria de Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural, a Secretaria Municipal 
de Educação Esporte e Lazer e os demais órgãos vincula-
dos ao SISMEA no âmbito do Município de Viana, deverão 
consignar em seus orçamentos recursos necessários ao 
desenvolvimento de programas, projetos e ações de Edu-
cação Ambiental, incluindo no Plano Plurianual do orça-
mento direcionado a contemplar a efetivação desta Politica 
e a implementação e manutenção do Sistema Municipal de 
Educação Ambiental.”

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Viana - ES, 03 de julho de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0563/2017
Publicação Nº 90827

PORTARIA Nº 0563/2017

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
63, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER, férias aos servidores abaixo relacio-
nados:
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

999948-02 Gina Carla Silva Ramos Viana 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

024704-01 Mercilene Ribeiro Coelho 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

067261-01 Ângela Maria Grijó Moreira 2016/2017 10/07/2017 á 08/08/2017

Secretaria Municipal de Saúde

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

021620-01 Patrícia Barcelos 2016/2017
1º 17/07/2017 á 31/07/2017

2º 18/12/2017 á 01/01/2018

009539-01 Maria de Fátima R. Guimarães 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

020901-01 Azenilda Pereira de Souza 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

018202-01 Joyce Correa Farias 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

022739-02 Poliana Silva Nunes 2016/2017 10/07/2017 á 08/08/2017

017767-01 Maria de Fátima Oliveira Rocha 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

018209-01 Tânia Lucia Coimbra S. Oliveira 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

022672-02 Silvana Gama dos Santos 2016/2017 10/07/2017 á 08/08/2017

029711-01 Sandra Maria do Carmo 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

019159-01 Rosimere Almeida dos Passos Silva 2016/2017
1º 10/07/2017 á 24/07/2017

2º 07/12/2017 á 21/12/2017

012590-01 Maria Helena R. da Silva 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

017810-01 Uericon Santos de Oliveira 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

017796-01 Sara Falcão dos Santos 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

018207-01 Sidimacia Maria da Silveira 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

017700-01 Denilza Maria Maioli 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

017694-01 Celi Almeida de Araujo 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

029325-01 Tatiany França dos Santos 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

030000-01 Áurea Marques Ferreira 2016/2017 17/07/2017 á 15/08/2017
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024686-01 Elismara Damaceno Parede 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

027866-01 Lucimar Aparecida Pereira 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

020607-01 Simone Soares dos Santos 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

020521-01 Jose de Arimateia Ribeiro 2015/2016
1º 11/07/2017 á 25/07/2017

2º 12/12/2017 á 26/12/2017

029918-01 Aline Maria C. S. Jacob 2015/2016 14/07/2017 á 12/08/2017

026923-01 Leandro Amorim Ribeiro 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

026683-02 Edson José da Costa Moraes 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

029919-01 João Victor da Cunha Ayd 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

028075-01 Guilherme Machado Davel 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

024997-01 Marcio Antonio Leite Lima 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

024385-02 Driele da Silva 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

021342-01 Palmira Gama do Nascimento 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

066249-01 Rosiane da Silva Ferreira 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

021271-01 Silvania Benedito Siqueira Christ 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

020558-01 Soliene Souza de Oliveira 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

017739-01 Jacimara Xavier 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

022071-01 Ilma Vieira Nunes 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

025140-01 José Augusto Cogo 2016/2017
1º 03/07/2017 á 17/07/2017

2º 23/08/2017 á 06/09/2017

027214-01 João Paulo da Silva 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

021134-01 Sonia dos Reis Coutinho 2016/2017
1º 17/07/2017 á 31/07/2017

2º 02/01/2018 á 16/01/2017

029324-01 Débora Zeferino de Almeida 2016/2017 14/07/2017 á 12/08/2017

029972-01 Diana Ceruti 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

018215-01 Maria Sebastiana Serra Freire 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

018214-01 Rosimar Rodrigues C. de Souza 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

020534-01 Eduardo Canavale de Carvalho 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017



04/07/2017 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 795

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 140

029597-01 Erica Neves 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

023662-02 Andréia Fátima Firme 2016/2017 17/07/2017 á 15/08/2017

017734-01 Graucileia Graci 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

022733-02 Lilian Toneto 2016/2017 17/07/2017 á 15/08/2017

029936-01 Judismara de Almeida Matos 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

040851-01 Marlene França Santos
2015/2016

(Férias Cancelada)
03/07/2017 á 01/08/2017

019154-01 Ângela Maria Fabres 2014/2015 03/07/2017 á 01/08/2017

024235-01 Taynara Girandelli de Oliveira 2016/2017 15/07/2017 á 13/08/2017

028097-01 Renato Freire Mattedi 2016/2017
1º 10/07/2017 á 29/07/2017

2º 08/01/2018 á 27/01/2018

021089-01 Sandra Mara Correia Pereira 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

022563-02 Sonia Aparecida da Costa Miranda dos 
Santos 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

027096-02 Jose Anísio de Almeida 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

026540-03 Sebastião Pinto Rodrigues 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

018522-01 Lindaura da Penha M. Rios 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

060917-01 Benedita Barbosa 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

024241-01 Josué Alcino Reginaldo 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

061891-01 Elpidio Neto Gama 2014/2015 03/07/2017 á 01/08/2017

009687-01 Elço Brandão 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

040100-01 Gloria Carneiro Moreira 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

062936-01 Maria da Penha M. Balestrero 2015/2016 10/07/2017 á 08/08/2017
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051055-01 Rogério Palassi 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

025046-01 Lilian Fonseca da Silva 2016/2017 03/07/2017 á 01/08/2017

065986-01 Solange Gomes da Conceição 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

030466-01 Kethyleen Fregona Gama 2017/2018 21/07/2017 á 28/07/2017

021281-01 Bryan Sunderhus Freitas 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

00531-01 Aldo Lyra 2014/2015 03/07/2017 á 01/08/2017

009709-01 Jose Luiz de Jesus 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

020486-01 Patrícia de Oliveira Firme 2015/2016 03/07/2017 á 15/07/2017

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

013013-01 Eugenio Alfredo Giesen 2015/2016 03/07/2017 á 01/08/2017

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

026500-01 Rosiane Ribeiro do Nascimento Trindade 2016/2017 17/07/2017 á 15/08/2017

000036-02 Karla Kinupes Gouvêa 2016/2017 24/07/2017 á 14/08/2017

Procuradoria Geral

MATRICULA SERVIDOR PERIODO AQUISITIVO PERIDO DE GOZO

060992-01 Noir Kruger 2014/2015 17/07/2017 á 15/08/2017

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana - ES, 03 de julho de 2017.

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO

Secretária Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017 – ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VIANA 2017 
– 2019

Publicação Nº 90818

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017 – ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VIANA 2017 – 2019  

                                 Rua Florentino Ávidos, 01 – Centro  - Viana – ES                              1  
CEP.: 29.130.915 -  Telefone: 2124-6749 / 2124-6754 

e-mail: saude@viana.es.gov.br 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017 – ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VIANA 2017 – 2019 

Considerando a Resolução Nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que 
destaca a necessidade de que a definição de representantes dos Conselhos de 
Saúde seja feita por meio de plenária, de maneira ampla e democrática; 

Considerando que o Regimento Interno que parametriza as atividades do Conselho 
Municipal de Saúde de Viana define, nos parágrafos 1° e 2° do Capítulo IV, que 
seus representantes, tanto por parte dos Prestadores de Serviços e Trabalhadores 
da Saúde quanto dos Usuários, devem ser escolhidos em Assembléia Geral 
convocada exclusivamente para este fim; 

Considerando a Decisão Judicial proferida  nos autos da Ação Civil Pública, 
processo nº. 000102858.2017.8.08.0050 determinou que seja convocada 
Conferencia Municipal de Saúde Coordenada pelo Conselho Estadual de Saúde 
para juntamente realizar a Eleição dos representantes do Conselho Municipal de 
Saúde, para o  biênio 2017 a 2019. 

A Secretaria Municipal de Saúde com o acompanhamento do Conselho Estadual 
de Saúde vem tornar público o lançamento do Edital de Convocação Nº 002/2017, 
para a Eleição dos Conselheiros Municipais de Saúde de Viana para o Biênio 2017 
– 2019. 

Capítulo I 
Da Convocação e dos Objetivos 

 
Art. 1º. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Viana Juntamente com o 
Conselho Estadual de Saúde convoca as Entidades e os Movimentos Sociais 
Municipais de Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, os Prestadores de 
Serviços de Saúde Municipais e as Entidades Representantes dos Trabalhadores 
da Saúde que atuam no município de Viana para Eleição dos seus respectivos 
Representantes no Conselho Municipal de Saúde de Viana, para o mandato de 2 
(dois) anos relativo ao Biênio 2017-2019, de acordo com o que estabelece a Lei 
Municipal nº 1.419, de 19 de outubro de 1998 e alterações. 

Art. 2º. As Eleições convocadas especificamente para este fim, das Entidades 
Prestadoras de Serviços, Trabalhadores da Saúde e Usuários do SUS interessadas  
em compor o colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 2017-2019, serão 
realizadas de acordo com o cronograma em anexo, para o preenchimento das 
vagas conforme estabelecido na Lei Municipal 1.419, de 19 de outubro de 1998 e 
alterações: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2017 – ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE VIANA 2017 – 2019  

                                 Rua Florentino Ávidos, 01 – Centro  - Viana – ES                              2  
CEP.: 29.130.915 -  Telefone: 2124-6749 / 2124-6754 

e-mail: saude@viana.es.gov.br 
 

 

I- 50% Entidades Representativas dos Usuários, munícipes e residentes em Viana, 
sendo: 6 (seis) representantes titulares e 6 (seis) suplentes;  

II - 25% Entidades Representativas dos Trabalhadores da Saúde, devidamente 
registradas nos órgãos competentes, sendo: 3 (três) representantes titulares e 3 
(três) suplentes: 

III - 25% Representantes do Governo e dos Prestadores de Serviços ao SUS, 
localizados no Município de Viana, sendo: 3 (três) representantes titulares e 3 (três) 
suplentes. O representante do Governo será indicado pelo Chefe do Poder 
Executivo, sendo este membro da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo Único. Na composição das representações, serão vedadas as 
acumulações de representação por uma mesma pessoa e a repetição de 
categorias ou de entidades. 

Capítulo II 
Da Habilitação, Das Vedações e Da Eleição 

 
Art. 3º. Estarão habilitadas a participar do pleito as Entidades Prestadoras de 
Serviços, de Trabalhadores da Saúde e de Usuários do SUS, conforme estabelece 
o a Lei 1.419, de 19 de outubro de 1998 e suas alterações, e de acordo com as 
Diretrizes da Resolução Nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, a saber:  

I - Entidades e Movimentos Municipais Representantes dos Usuários do SUS – 
Federação de Associações de Moradores, Movimentos Sociais e Populares 
Organizados, Movimentos de Portadores de Patologias, Movimentos de Pessoas 
com Deficiência, Movimentos Religiosos, Entidades de Defesa de Direitos do 
Consumidor, Entidades Representantes de Idosos, Entidades Representantes dos 
Estudantes Universitários e Secundaristas, Entidades Representantes de 
Aposentados e Pensionistas, Entidades Ambientalistas, Comunidades Científicas, 
Centrais Sindicais e Entidades Patronais, com comprovada representatividade de 
âmbito municipal; 

II - Entidades Representantes dos Trabalhadores da Saúde - Associações 
Representantes de Trabalhadores da Saúde, Públicos ou Privados do município de 
Viana, Conselhos de Exercício Profissional da Área de Saúde, Sindicatos de 
Trabalhadores da Saúde; 

III - Prestadores de Serviços de Saúde – Instituições Públicas, Filantrópicas e 
Privadas que tenham atuação e sejam localizadas no município de Viana;  

Art. 4º. Para composição do Conselho Municipal de Saúde de Viana serão 
vedadas:  
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I - A representação de Usuários por Trabalhadores da Saúde ou Prestadores de 
Serviços de Saúde, com qualquer vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Viana. 

II – Acumulação de representação por uma mesma Pessoa e a Repetição de 
Categorias de Profissionais ou de Entidades.  

III – Representação de Usuários, Trabalhadores da Saúde e Prestadores de 
Serviços de Saúde que tenha vinculação administrativa com o Município, 
compreendidos os cargos comissionados e as funções gratificadas.  

IV – Representação de Entidades e/ou Pessoas com vínculo com o Poder 
Legislativo, Ministério Público e Poder Judiciário.  

Art. 5º. As Entidades e Movimentos dos Representantes dos Prestadores de 
Serviços de Saúde, dos Trabalhadores da Saúde e de Usuários do SUS deverão 
se inscrever na sede da Prefeitura Municipal de Viana, no período e horário 
descritos no Anexo deste edital. 

I - As Entidades de Prestadores de Serviços e dos Trabalhadores da Saúde 
deverão protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura de Viana, os seguintes 
documentos:  

a) Solicitação de inscrição com e-mail e telefone de contato da Entidade (ofício);  

b) Cópia da Ata de fundação ou de ato legal, registrada em órgãos competentes;  

c) Cópia do Estatuto e/ou Regimento;  

d) Comprovante de atuação de, no mínimo, 1 (um) ano no Município; 

e) Documento de indicação do representante da entidade para participar da 
Assembléia Eleitoral, subscrito por seu representante legal;  

f) Cópia de Cédula de Identidade do representante da entidade.  

II - Os Movimentos Sociais e Populares mencionados no item I   do art. 3º deverão 
protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura de Viana, os seguintes documentos: 

a) Solicitação de inscrição com e-mail e telefone de contato (ofício); 

b) Cópia do documento de Registro da Entidade;  

c) Cópia da Ata de fundação ou de ato legal, registrada em órgãos competentes;  

d) Cópia do Estatuto e/ou Regimento;  
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e) Comprovante de atuação de, no mínimo, 1 (um) ano;  

f) Documento de indicação do representante do movimento social que participará 
da Assembléia Eleitoral, subscrito pelo seu representante legal;  

g) Cópia do documento de Identidade do representante da entidade;  

h) Cópia do Comprovante de Residência para fins de comprovação que o 
representante da entidade é morador do município de Viana.  

§ 1º. A documentação será analisada pelos membros da Comissão Eleitoral, que 
divulgará o nome das entidades habilitadas ao pleito em seus respectivos 
segmentos, conforme o art. 2º deste Edital.  

§ 2º. A entidade que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, sendo o 
mesmo protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura com destino à Comissão 
Eleitoral, conforme data definida no anexo deste Edital. A Comissão Eleitoral se 
manifestará sobre a matéria no prazo máximo de 48 horas, dando-se ciência ao 
requerente através de e-mail. 

Capítulo IV 
Da Eleição 

 
Art.6º. Os Representantes das Entidades indicados a participarem da Eleição 
deverão estar presente na IX Conferencia Municipal de Saúde de Viana, a realizar-
se no dia  28 de julho do corrente,  no Teatro Municipal de Viana,   conforme 
cronograma anexo, acompanhados de documento de indicação da entidade e 
documento de identidade. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral iniciará a eleição com apresentação dos representantes 
das entidades presentes, através de confirmação por meio de assinatura de lista de 
presença e conferência de documento de indicação e identidade do representante.  

§ 2º. As Assembléias serão registradas através de Ata e assinada pelos membros 
da Comissão Eleitoral / Comissão Organizadora da  IX Conferencia Municipal de 
Saúde 

§ 3º. Cada entidade e movimento dos representantes dos Prestadores de Serviços 
de Saúde, dos Trabalhadores da Saúde e de Usuários do SUS terão direito a voto, 
por meio de cédula de identificação das entidades previamente inscritas.  

§ 4º. Não serão admitidos votos antes do inicio e após o encerramento do horário 
previsto para a realização das respectivas Assembléias, devendo ser iniciadas e 
finalizadas conforme anexo deste Edital.  
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§ 5º. A apuração dos votos será feita imediatamente após o término das 
respectivas Assembléias pela Comissão Eleitoral / Comissão Organizadora da  IX 
Conferencia Municipal de Saúde.  

§ 6º. Finalizada a contagem dos votos será divulgado o resultado das Entidades, 
Movimentos dos Representantes dos Prestadores de Serviços de Saúde, dos 
Trabalhadores da Saúde e de Usuários do SUS eleitas.  

§ 7º. Serão eleitas as representações que obtiverem maior número de votos, 
observados os critérios de paridade para cada segmento.  

§ 8º. Havendo empate será eleita a entidade de maior tempo de existência. 

§ 9º. O resultado da eleição dos Conselheiros Municipais de Saúde de Viana  2017 
– 2019, será divulgado em Diário Oficial dos Municípios ES.   

Art. 7º. As entidades eleitas deverão apresentar por ofício, na Secretaria Executiva 
do Conselho Municipal de Saúde de Viana, conforme cronograma, com a seguinte 
documentação: 

a) Oficio com indicação do representante titular e respectivo suplente da entidade 
eleita, subscrito por seu representante legal; 

b) Cópia de Cédula de Identidade dos representantes da entidade titular e suplente. 

Art. 8º. Os Conselheiros Municipais de Saúde  titulares e respectivos suplentes 
serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. O Conselheiro eleito exercerá função de relevante interesse 
público, não remunerada. 

Capítulo V 
Das disposições Gerais 

 
Art. 9º. Este edital será publicado nos atos oficiais do município de Viana, bem 
como será publicado no site da Prefeitura Municipal de Viana, visando dar ampla 
divulgação da realização do processo de eleição para composição do Conselho 
Municipal de Saúde de Viana  2017- 2019.  

Art. 10. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde de Viana, através da Secretaria 
Executiva do Conselho Municipal de Saúde, a adoção de todas as providências 
administrativas cabíveis e necessárias para a realização do processo de 
composição do Conselho Municipal de Saúde de Viana 2017-2019.  

Art. 11. Os casos não previstos neste Edital serão deliberados pela Comissão 
Eleitoral/Comissão Organizadora da IX Conferencia Municipal de Saúde de Viana. 
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Art. 12. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Viana,  27  de junho   de 2017. 

 

 

 

 

LUIS CARLOS REBLIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Edital nº 002/2017 – Eleição Conselheiros Municipal de Saúde de Viana (CMSV) 

Anexo 

CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
VIANA PARA O BIÊNIO 2017-2019 

AÇÃO DATA HORÁRIO LOCAL 
Inscrição de entidades 
interessadas 

04/07/17 a 
10/07/17 9h às 17h Protocolo Geral da 

Prefeitura 
Divulgação das entidades 
aptas a participarem da 
Assembleia Eleitoral (por 
segmento) 

14/07/17 - 

Diário Oficial dos 
Municípios ES 

Encaminhamento de 
recursos pelas entidades 
não habilitadas 

17 e 18/07/17 9h às 17h 
Protocolo Geral da 
Prefeitura 

Divulgação geral das 
entidades habilitadas a 
participarem da eleição e 
resposta aos recursos 

21/07/17 - 

Diário Oficial do 
Município 

Assembléia de Eleição do 
Segmento Prestadores de 
serviço 

28/07/17 16 h 

Teatro Municipal 
de Viana 

Assembléia de Eleição do 
Segmento dos 
Trabalhadores do SUS 

Teatro Municipal 
de Viana 

Assembléia de Eleição do 
Segmento dos usuários do 
SUS 

Teatro Municipal 
de Viana 

Divulgação do resultado 
final da eleição 02/08/2017 - Diário Oficial do 

Município 
Envio de Oficio pelas 
entidades com Nome dos 
Representantes Titulares 
e Suplentes das Entidades 
Eleitas, com documentos 
solicitados. 

03 e 04/08/17 9h às 17h 

Protocolo Geral da 
Prefeitura 

Publicação do Decreto de 
Nomeação dos 
Conselheiros Eleitos 

10/08/17 - 
Diário Oficial do 
Município 

Posse dos Conselheiros 
Eleitos (titulares e 
suplentes) 

16/08/17 A definir 
Gabinete do 
Prefeito 

 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	art55
	art56
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Afonso Cláudio
	Água Doce do Norte
	Alfredo Chaves
	Alto Rio Novo
	Aracruz
	Boa Esperança
	Bom Jesus do Norte
	Castelo
	Colatina
	Domingos Martins
	Guarapari
	Ibiraçu
	Itarana
	João Neiva
	Laranja da Terra
	Marechal Floriano
	Montanha
	Mucurici
	Presidente Kennedy
	Santa Teresa
	São Domingos do Norte
	São Gabriel da Palha
	São José do Calçado
	São Roque do Canaã
	Serra
	Venda Nova do Imigrante
	Viana

		2017-07-04T11:55:40-0300
	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112




