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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

ATA Nº 03/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁ-
RIA DA CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM 
NOROESTE.

Publicação Nº 106385

ATA Nº 03/2017 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂ-
MARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE.

Às oito horas e cinqüenta e sete minutos (08h57min) do 
dia dezenove do mês de outubro do ano de dois mil e de-
zessete, na Sede do consórcio, em Águia Branca/ES, reu-
niu-se de forma Extraordinária a Câmara Setorial de Saú-
de do Consórcio Público da Região Noroeste do Espírito 
Santo – Cim Noroeste, estando presentes o presidente do 
Consórcio, os secretários municipais de saúde e os demais 
convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo 
a reunião o objetivo de deliberar sobre os assuntos cons-
tantes da ordem do dia. O Presidente do Cim Noroeste deu 
as boas vindas, logo após o Coordenador da Câmara Seto-
rial de saúde, senhor Juarez Mendonça Junior – Secretário 
Municipal de Saúde de Pancas/ES deu abertura à reunião 
agradecendo a presença de todos e desejando um exce-
lente dia de trabalho. Não havendo comunicações para re-
gistro, passou a palavra ao Diretor Executivo para a leitura 
da ata da reunião anterior da Câmara Setorial de Saúde do 
Cim Noroeste ocorrida na data de 30/05/2017, tendo a 
mesma sido lida e aprovada por todos os presentes sem 
ressalvas. Em seguida foi lida e aprovada à ordem do dia 
proposta na convocação, com a inclusão de outros assun-
tos. Passando para a votação e deliberação dos assuntos 
constantes da Ordem do Dia, foram prestados os devidos 
esclarecimentos durante o processo de discussão, e, em 
seguida tomadas as seguintes deliberações: Item 01 - 
Apresentação de relatório final referente a padronização 
regional da listagem de medicamentos para fins de realiza-
ção de licitação compartilhada: O Diretor Executivo do Cim 
Noroeste e a equipe contratada pelo consórcio para dar 
assessoria na área de saúde do consórcio e dos municípios 
consorciados, apresentaram o relatório final referente a 
padronização regional da listagem de medicamentos, ela-
borada em conjunto com os farmacêuticos dos municípios 
consorciados, para fins de realização de licitação compar-
tilhada. Após os devidos esclarecimentos, o relatório apre-
sentado e a listagem de medicamentos foram aprovados 
por unanimidade, passando a listagem de medicamento a 
integrar a presente ata como anexo, e ainda, autorizado 
que o diretor executivo do Cim Noroeste, deverá prosse-
guir com as providências para que a mesma seja encami-
nhada para a Comissão de Licitação (CPL) do Cim Noroes-
te, para elaboração de processo de licitação compartilhada 
de medicamentos, visando gerar grande economia para os 
municípios cooparticipantes na compra de medicamentos. 
Item 02 – Proposta de implantação de algumas linhas de 
cuidados em serviços de saúde para atender aos municí-
pios consorciados: O Diretor Executivo do consórcio já ha-
via relatado em reunião realizada anteriormente, que al-
guns municípios solicitaram a implantação de algumas 
linhas de cuidados em serviços de saúde para atender aos 

referidos municípios consorciados, nas especialidades em 
oftalmologia, otorrinolaringologia e angiologia. Sendo as-
sim, solicitou a assessoria contratada na área de saúde do 
consórcio e dos municípios consorciados para que proce-
dessem a elaboração de estudos e apresentassem relató-
rio contendo viabilidade técnica ou não da implantação das 
linhas de cuidados solicitadas pelos municípios. Foi relata-
do pelo consultor contratado, Sr. João Luiz, que os municí-
pios consorciados agindo em conjunto têm condições de 
implantarem linhas de cuidado na área de serviços de saú-
de, utilizando os recursos do SUS pactuados na PPI, me-
diante o remanejamento de teto, possibilitando o atendi-
mento dos usuários do sistema de saúde na região 
noroeste do Espírito Santo, evitando desta forma o deslo-
camento até a região metropolitana, tendo por conse-
qüência menor desgaste físico e psicológico do usuário e 
significativa economia de recursos públicos com serviços 
de transporte, diárias, combustível, manutenção de veícu-
los e ainda redução do risco de acidentes, ressaltando que 
o consórcio poderia iniciar com as três linhas de cuidado 
citadas acima e ir ampliando a oferta de serviços conforme 
verificação das vantagens e benefícios alcançados. Após os 
devidos esclarecimentos, o assunto foi colocado em vota-
ção, sendo aprovado por unanimidade a continuação dos 
estudos para se chegar no custo de cada linha de cuidado 
para ser apresentado na próxima Assembléia Geral. Item 
03 - Apresentação do Slogan do CIM Noroeste para a con-
fecção do Banner: O Diretor Executivo do Cim Noroeste 
apresentou várias versões de slogans sugeridos para in-
cluir no banner do consórcio, em seguida, foi aprovado por 
unanimidade pelos presentes que seja adotado pelo CIM 
NOROESTE o seguinte slogan “Um Consórcio Público que 
luta pelo fortalecimento de gestão municipal”. Item 04 - 
Proposta de contratação de controle de sistema de frotas 
para atender o setor de transporte dos municípios consor-
ciados: Considerando o que foi visto no consórcio de Be-
tim/MG; considerando o que foi apresentado no relatório 
da visita técnica realizada, e ainda, considerando a econo-
mia para os municípios consorciados mediante a utilização 
de sistema de controle de frotas, após ampla discussão e 
os devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade 
autorizar, a diretoria do CIM NOROESTE, adotar as provi-
dencias necessárias para a realização de licitação compar-
tilhada, visando possibilitar para o conjunto de municípios 
consorciados, a contratação de sistema de controle de fro-
tas de veículos com controle via satélite, ligação do veícu-
lo autorizada somente com cartão magnético do motorista 
e que o sistema seja web, visando possibilitar o controle 
em tempo real de cada um dos veículos. Item 05 - Propos-
ta de formação de comissão de profissionais dos municí-
pios consorciados para averiguação dos cadastros no CNES 
dos prestadores de serviços de saúde do Cim Noroeste: Foi 
apresentada a necessidade de averiguação dos cadastros 
no CNES dos prestadores de serviços de saúde do Cim 
Noroeste, diante do que foi exposto no Treinamento do 
Sistema de Gestão na Sede da empresa RG System, sendo 
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observado que, alguns erros no envio da produção decor-
rem do fato das empresas terem o cadastro no CNES, mas 
não terem os serviços/classificação ou o profissional da 
empresa não o a especialização para executar o serviço 
ofertado. Ficando assim decidido e aprovado por unanimi-
dade a formação da comissão de profissionais dos municí-
pios consorciados para averiguação dos cadastros no CNES 
dos prestadores de serviços de saúde do Cim Noroeste, na 
seguinte forma: - Coordenador - representante do municí-
pio de Águia Branca, - Sub-coordenador - representante 
do município de Pancas, - membro representante do mu-
nicípio de São Domingos do Norte; - membro - represen-
tante do município de Barra de São Francisco, - membro 
- representante do município de Alto rio Novo. Também 
ficou decidido e aprovado que a Empresa RG System deve-
rá disponibilizar funcionários técnicos para a participação 
das reuniões da comissão. A referida Comissão terá o pra-
zo de 90 dias, a contar data da presente reunião, para 
averiguação e apresentação do relatório final para o Con-
sórcio. Item 06 - Outros assuntos: Item 06.1: Proposta de 
adequação de código e nomenclatura de procedimento em 
fisioterapia na Tabela de Valores de Serviços e Procedi-
mentos de Saúde do CIM NOROESTE/ES – TVSPS: Foi re-
latado pelo diretor executivo deste consórcio, que os mu-
nicípios consorciados estavam perdendo produção devido 
a erro de código e nomenclatura desses procedimentos na 
realização de faturamento. Sendo assim, foi sugerido o 
ajustamento através de correção na TVSPS com base no 
código SIGTAP nos procedimentos em fisioterapia. Após os 
devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade 
proceder a correção na TVSPS, e logo após, oficializar os 
prestadores desses serviços credenciados ao Cim Noroeste 
através do “simples apostilamento”. Item 06.2: Apreciação 
da proposta de reajustes à tabela de procedimentos de 
saúde do Cim Noroeste: Foi apresentada a proposta de 
alteração/reajustes de valores dos procedimentos de En-
doscopia Digestiva Alta e Colonoscopia. Após amplo deba-
te pelos secretários de saúde, foi aprovado por unanimida-
de que a assunto seja discutido na próxima reunião. Não 
havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às 
13h21min, e eu, Amilton José Trevizani– Diretor Executivo 
do Cim Noroeste lavrei a presente ata, a qual após lida e 
achada conforme vai assinada por mim e pelo presidente 
tendo os demais membros presentes assinado a lista de 
presença.

Amilton José Trevizani 

Diretor Executivo

Juarez Mendonça Junior

Coord. da Câmara Setorial de Saúde

RESUMO DE TERMO DE RESCISÃO DE CREDEN-
CIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

Publicação Nº 106484

RESUMO DE TERMO DE RESCISÃO DE CREDENCIAMENTO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 51/2015

Contratante: Consórcio Público da Reg. Noroeste - Cim No-
roeste.

Contratada: CASA DE SAÚDE SANTA MÔNICA.

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes de comum acordo resol-
vem rescindir o TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2015, 
firmado em 14/08/2015.

CLAUSULA SEGUNDA A rescisão de que trata a Clausula 
anterior passar a surtir seus efeitos jurídicos a partir da 
data de assinatura do presente instrumento.

Águia Branca - ES, 29 de setembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte - Presidente do CIM NOROESTE.

RESUMO DE TERMO DE RESCISÃO DE CREDENCIAMENTO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 04/2017

Contratante: Consórcio Público da Reg. Noroeste - Cim No-
roeste.

Contratada: CMP – CLINICA MÉDICA PANCAS LTDA - EPP

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes de comum acordo resol-
vem rescindir o TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2017, 
firmado em 03/05/2017.

CLAUSULA SEGUNDA A rescisão de que trata a Clausula 
anterior passar a surtir seus efeitos jurídicos a partir da 
data de assinatura do presente instrumento.

Águia Branca - ES, 24 de outubro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte - Presidente do CIM NOROESTE.

RESUMO DE TERMO DE RESCISÃO DE CREDENCIAMENTO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 05/2017

Contratante: Consórcio Público da Reg. Noroeste - Cim No-
roeste.

Contratada: SERVIÇOS MÉDICOS CORASSA LTDA.

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes de comum acordo resol-
vem rescindir o TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2017, 
firmado em 10/05/2017.

CLAUSULA SEGUNDA A rescisão de que trata a Clausula 
anterior passar a surtir seus efeitos jurídicos a partir da 
data de assinatura do presente instrumento.

Águia Branca - ES, 29 de setembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do CIM NOROESTE

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉ-
DICOS – PESSOA  JURÍDICA 

Publicação Nº 106485

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 39/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: ALTANALISE – LABORATÓRIO DE ANALIES 
CLINICAS LTDA – ME.
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Objeto: Objeto Prestação de serviços de coleta, realização 
e distribuição de exames de análises clínicas a população 
dos municipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 03/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 40/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: SERVIÇOS MÉDICOS CORASSA LTDA ME.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a popu-
lação dos munícipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 03/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 41/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: CLINICA MEDSAÚDE SÃO GABRIEL EIELI – 
ME.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a popu-
lação dos munícipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 03/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 42/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: VIVER PSIQUÊ LTDA EPP.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a popu-
lação dos munícipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 03/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 43/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: IOFIS FISIOTERAPIA LTDA – ME.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a popu-
lação dos munícipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 03/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 44/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: CMP – CLINICA MÉDICA PANCAS LTDA EPP.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a popu-
lação dos munícipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 03/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste

TERMO DE CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS – 
PESSOA

JURÍDICA Nº 45/2017

Credenciando: Consórcio Público da Região Noroeste

Credenciada: MAPON LTDA ME.

Objeto: Prestação de serviços médicos constantes a popu-
lação dos munícipios consorciados ao Cim Noroeste.

Valor: Conforme valor firmado no contrato.

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 23/10/2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do Cim Noroeste
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CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES

PREGÃO PRESENCIAL 004/2017
Publicação Nº 106399

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espirito Santo-CISABES

PREGÃO PRESENCIAL 004/2017.

O Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espirito Santo-CISABES, sediado na Praça Isidoro Binda, 138, Bairro 
Vila Nova, Colatina-ES, torna publico que realizará licitação objetivando a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA na modalidade Pregao Presencial, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
lei 10.520/2002 e demais legislações correlatas. A abertura das propostas está prevista para as 09h30min do dia 23 de 
Novembro de 2017. O edital poderá ser obtido através do site www.licitacoes-e.com.br Em caso de duvidas: compras.
cisabes@gmail.com

Dinomar Correa Filho

Pregoeiro do CISABES

http://www.licitacoes-e.com.br
mailto:compras.cisabes@gmail.com
mailto:compras.cisabes@gmail.com
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Afonso Cláudio

Prefeitura

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
164-2017 - PP Nº 48-2017

Publicação Nº 106358

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 164/2017

Proc. Nº 10843/2017

Pregão Presencial Nº 48/2017

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES.

Empresa: Gráfica Editora Demoner Ltda - ME, CNPJ Nº 
27.315.696/0001-00.

Objeto: aquisição de bloco de nota fiscal de produtor rural 
(Modelo 4).

Valor Unitário: item 01 (tam. 25x05) - R$ 40,57 (quarenta 
reais e cinquenta e sete centavos e item 02 (tam. 50x05) 
- R$ 65,43 (sessenta e cinco reais e quarenta e três cen-
tavos)

Validade: 12 meses, ou seja, de 09/11/2017 a 09/11/2018.

Afonso Cláudio/ES, em 09 de novembro de 2017.

Elilda Maria Bissoli

Presidente/Pregoeira da CPL

LEI Nº. 2.226/2017
Publicação Nº 106368

LEI Nº. 2.226/2017

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 2.064, DE 20 DE NOVEM-
BRO DE 2013, QUE ADOTA O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNI-
CÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUÍDO E 
ADMINISTRADO PELA AMUNES, COMO VEÍCULO OFICIAL 
DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRA-
TIVOS DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIDO

Faço saber que a Câmara Municipal de Afonso Cláudio/ES 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o Parágrafo Único, do Artigo 2º, da lei 
Municipal nº. 2.064, de 20 de novembro de 2013, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - [...]

Parágrafo único. As edições do Diário Oficial dos Municípios 
do Espírito Santo – DOM/ES são veiculadas na rede mun-
dial de computadores, no endereço eletrônico www.diario-
municipales.org.br, podendo ser consultadas por qualquer 
interessado sem custos e independentemente de cadas-
tramento.” (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Afonso Cláudio/ES, 27 de outubro de 2017.

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO N° 010-2017 REFERENTE AO 
CONTRATO N° 013-2015

Publicação Nº 106357

TERMO ADITIVO Nº 010/2017

Termo de Aditamento ao Contrato nº 000013/2015, cele-
brado entre o Município de Afonso Cláudio/ES e a empresa 
SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-ME.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000013/2015, oridundo da Tomada de Preços nº 
007/2015, de acordo com Oficio nº 383/2017, da Secre-
taria Municipal de Assistencia Social , protocolizado sob o 
nº 0011244/2017, o Art.57 da Lei Federal nº 8.666/93 e o 
parecer exarado pela Douta Procuradoria em 29/09/2017, 
de um lado o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça 
da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Edélio Francisco 
Guedes, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 
nº 364.080.007/97 e RG nº 162.355-ES, residente e do-
miciliado na Avenida Presidente Vargas, nº 176, 2º andar, 
Centro, nesta cidade de Afonso Cláudio/ES, adiante deno-
minado simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA e de 
outro lado a empresa SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.046.793/0001-04, com 
sede na RUA PEDRO ANTONIO DA SILVA, 198 - COLINA 
DO CRUZEIRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000, 
neste ato representada pelo Sr. JOAO DE DEUS GUIMA-
RAES, Inscrito no CPF sob o nº 578.154.297-34, portador 
da Carteira de Identidade nº 702.470-ES., adiante deno-
minada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Termo de Aditamento, que reger-se-á pelas se-
guintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto a prorro-
gação do referido contrato por 90 (noventa) dias/meses/
ano, contados a partir de 03 de outubro de 2017, com 
vencimento previsto para o dia 01 de novembro de 2017.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-
trato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

Prefeito Municipal

Contratante

SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-ME

JOAO DE DEUS GUIMARAES

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________

02) ____________________________
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Água Doce do Norte

Câmara Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2017
Publicação Nº 106376

 

 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Assessoria Jurídica e Parlamentar 

Rua Alacy Costa, 144, Centro, Água Doce do Norte, ES, CEP 29.820-000  
Telefone (027) 759-1266 - E-mail: cmnorte@uol.com.br  

 
 
 

TERMO RESUMIDO 
CONTRATO Nº 006/2017. 

 
( Art. 24, II da Lei 8.666/93) 

 
CONTRATANTE – CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ ES. 
 
CONTRATADO: CAR CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.486.995/0001-48, estabelecida No Córrego 
Água Doce, s/nº, Rodovia ES 080, Água Doce do Norte/ES.  
 
OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a contratação de uma empresa de 
construção civil para a realizar a adequação do Plenário da Câmara Municipal de 
Água Doce do Norte/ES, conforme Planilha Orçamentária, Projetos e demais anexos 
do Processo Administrativo nº 244/2017, Dispensa de Licitação nº 010/2017. 
 
VALOR GLOBAL: R$ 14.604,29 (quatorze mil seiscentos e quatro reais e vinte e nove 

centavos 
 
FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias 
contados da data de encerramento dos serviços.  
 
VIGÊNCIA – O prazo para execução da obra fica fixado em 30 (trinta) dias, 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 
000001- CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.0001.2.001 – Manutenção de Atividades da Câmara Municipal 
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes 
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes 
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas 
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Água Doce do Norte - ES, 09 de outubro de 2017. 
 

                 EDMAR BRUM DA FONSECA 
 Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte 
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE  PREGÃO PRESENCIAL Nº057.2017
Publicação Nº 106369

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2017.

PROC. ADM. Nº 6622/2017.

CREDENCIAMENTO: Dia 24/11/2017 das 08:30h as 09:00h

ABERTURA: Dia 24/11/2017 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do benefício 
de auxílio-alimentação mediante o fornecimento de cartão eletrônico ou magnético com recargas mensais, para uso pelos 
servidores ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 10/11/2017, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.
es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

CONTRATO Nº 125/2017
Publicação Nº 106382

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 125/2017

Processo Adm. Nº 5491/2017

Pregão Presencial n° 052/2017

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: QT Quase Tudo Negócios LTDA - ME.

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente, copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino.

Valor Total: R$ 5.407,96

Dotações: 100001.1236500112.064, 100001.1212200122.046 e 100001.1236100122.057.

Elemento de Despesa: 33903000000

Fichas nº 391, 331 e 353.

Vigência: 05/10/2018.

Assinatura: 05/10/2017.

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

http://www.alfredochaves.es.gov.br
http://www.alfredochaves.es.gov.br
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Alto Rio Novo

Prefeitura

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
033/2016

Publicação Nº 106428

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2016

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, sede à Rua Paulo 
Martins, Nº 266 – Santa Bárbara – Alto Rio Novo – ES, 
inscrito no CNPJ sob o nº 31.796.659/0001-20, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Munici-
pal Sr. LUIZ AMÉRICO BOREL, TORNA PÚBLICO, a ade-
são a ata de registro de preços nº 033/2016, formalizada 
pelo Município de Baixo Guandu/ES, oriunda do processo 
licitatório na modalidade de pregão presencial para regis-
tro de preços nº 045/2016 – processo administrativo nº 
006734/2016, sendo:

Objeto: registro de preços para eventual contratação de 
Prestação de Serviços para publicação de anúncios Insti-
tucionais e Publicações Legais, obrigatórias em jornais de 
circulação Estatual, Regional/Municipal, em atendimento à 
solicitação do Munícipio de Alto Rio Novo/ ES

Ente Aderente (Carona): Município de Alto Rio Novo – ES.

Empresa Detentora da Ata (contratada): S/A A GAZETA – 
CNPJ nº 28.133.619/0001-93.

Adesão: item 01, totalizando o valor estimado de R$ 
87.750,00 (oitenta e sete mil setecentos e cinquenta re-
ais).

Alto Rio Novo – ES, 08 de novembro de 2017.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 037/2017

Publicação Nº 106426

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, TORNA PÚBLICO, 
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL, objetivando a aquisição de 01(uma) Máquina de 
Despolpar Frutas e 02 (dois) freezer, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio 
do Município de Alto Rio Novo - ES.

Abertura dos envelopes das propostas e documentações 
dar-se-ão em sessão pública às 13h do dia 23/11/2017.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na sede da Prefeitura, ou pela internet 
no site www.altorionovo.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações, sito à Rua 
Paulo Martins, Nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo – ES 
ou pelo telefone nº (027) 3746-1744.

Alto Rio Novo – ES, 09 de Novembro de 2017.

VALÉRIA CRISTIANI BUZZATO

Presidente da CPL

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETI-
VO DO EDITAL N°. 001/2017 - DECRETO N°. 
5347/2017 - ENGENHEIRO

Publicação Nº 106472

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL N° 
001/2017 (DECRETO N°. 5347/2017)

O PREFEITO MUNICIPAL, de Alto Rio Novo, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em con-
sonância com a legislação federal, estadual e municipal, 
em vista do relatório final apresentado por meio da ata 
final confeccionada pela Comissão Organizadora e Exa-
minadora do Processo Seletivo (Decretos nº 5348/2017 
e 5357/2017) e Parecer Jurídico n° 065/2017, faz saber 
a todos que virem a presente ou dela tiver conhecimento, 
que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SE-
LETIVO DO EDITAL N° 001/2017 (Decreto n°. 5347/2017), 
de 27 de outubro de 2017, publicado no DOM/ES – edição 
n°. 877, publicação n°. 105248, de 30/10/2017, para con-
tratação temporária, por excepcional interesse público de 
Engenheiro Civil/Ambiental e Formação de Cadastro Re-
serva para o Município de Alto Rio Novo, Estado do Espírito 
Santo, a saber:

1. ENGENHEIRO CIVIL/AMBIENTAL

ORDEM DE 
CLASSIFI-
CAÇÃO

CANDIDATO
PONTUA-
ÇÃO

01
MARCUS VINICIUS FERNANDES 
FERREIRA

00

http://www.altorionovo.es.gov.br
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DESCLASSIFICADOS
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA 
INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

ANA KATARINE PEREIRA 
LORIATO

Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

EDUARDO AUGUSTO DE 
MORAES RIBEIRO

Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

GABRIELA FIORIN DA SILVA
Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

GRAZIANI SARDE
Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

LUCAS VARGAS LUGON
Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

RENAN FRANCISCO SILVEIRA 
CASSARO

Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

SABRYNA EULALIA GRISOTTO 
RIBEIRO

Item 4.7 Inciso IV, item 06, 
Incisos VI, VII, Item 26 e 
item 29.

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2017.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELE-
TIVO DO EDITAL N°. 003/2017 - DECRETO N°. 
5345/2017 - SEC. SAÚDE

Publicação Nº 106482

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, nos 
termos do Título XI do Edital n°.003/2017 (Decreto n°. 
5345/2017), conforme homologação publicada no DOM/
ES sob o n°. 106156, Edição n°. 883, págs. 15 a 17, de 
08/11/2017, para apresentação dOS documentos relacio-
nados no item 14 do Edital n°. 003/2017, inclusive o exa-
me de aptidão física e mental, adequada ao exercício da 
função, até o dia 16/11/2017, no horário de 12h00min as 
18h00min (quinta-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, para posterior contratação para o pleito de 01 (uma) 
vaga para o cargo de Médico, 02 (duas) vagas para o car-
go de Médico Plantonista e 01 (uma) vaga para o cargo 
de Auxiliar de Consultório Odontológico, solicitadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a classificação 
abaixo. Ficam convocados, ainda, os referidos candidatos 

para retirarem o check-in necessário para a realização dos 
exames, até o dia 16/11/2017, junto a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, no horário de 08h00min às 11h00min e 
13h00min às 16h00min (segunda à quinta-feira) e no ho-
rário de 07h00min às 12h00min (sexta-feira).

1. MÉDICO

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO PONTUAÇÃO

01
JOÃO BATISTA DE 
OLIVEIRA

10

2. MÉDICO PLANTONISTA

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO PONTUAÇÃO

01
ROBERTO FERRAZ 
PEREIRA

38

02 LETÍCIA BARBOSA 38

3. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO PONTUAÇÃO

01
AMANDA DOS SANTOS 
MOREIRA

10

Nos termos do item 14 do Edital n°. 003/2017 (Decreto 
n°. 5.345/2017), o candidato deverá apresentar, obrigato-
riamente, os seguintes documentos:

I - fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral 
(C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição 
do mesmo ou da Carteira Nacional de Habilitação no prazo 
de validade (somente modelo com foto) ou da Carteira 
Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos 
de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos), 
que por lei federal, valham como Identidade;

II - fotocópia autenticada em cartório da CTPS (Carteira 
de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, 
número/série, data da expedição da mesma, filiação, local 
de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, 
mesmo que não tenha registro;

III - fotocópia autenticada de documento comprobatório 
de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, 
apresentar extrato da Caixa Econômica Federal e do Banco 
do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos Pro-
gramas, juntamente com declaração constante no anexo 
VII do presente Edital;

IV - comprovante de conta corrente (Banestes);

V - exame aptidão física e mental, adequada ao exercício 
da função;

VI - certidão em original negativa expedida pelo cartório 
de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de 
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residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da 
Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 
05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br);

VII - certidão Negativa da Justiça Federal (disponível no 
site: www.jfes.jus.br);

VIII - certidão negativa de débito com o Município de Alto 
Rio Novo/ES;

IX - certidão em original de regularidade emitida pelo Con-
selho de Classe para os cargos de Médico, Médico Planto-
nista, Fisioterapeuta, Farmacêutico e Auxiliar de Consultó-
rio Odontológico, caso a apresentada quando da inscrição 
estiver com sua validade expirada;

X - certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: www.tse.
jus.br);

XI - comprovante de situação cadastral do CPF emitido 
pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: www.re-
ceita.fazenda.gov.br);

XII - fotocópia autenticada em cartório do Cartão de Vaci-
nas para os dependentes [menores de 05 (cinco) anos de 
idade] e/ou Declaração de matrícula Escolar [filhos maio-
res de 5 (cinco) anos até 14 (quatorze) anos];

XIII - declaração com firma reconhecida em cartório de 
que não possui outro cargo publico, a não serem as acu-
mulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constitui-
ção Federal/88;

XIV - declaração com firma reconhecida em cartório de 
que não percebe proventos de aposentadoria que caracte-
rizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, 
inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XV - declaração (com firma reconhecida em cartório) de 
disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o 
serviço público.

XVI - fotocópia autentica em cartório da Certidão de Nasci-
mento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, 
ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de Casa-
mento com a averbação da separação/divórcio, ou se for 
viúvo cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à 
Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união está-
vel, apresentar a competente declaração, anexando cópia 
do R.G. do cônjuge;

XVII - fotocópia autenticada em cartório do comprovante 
de residência (água, energia ou telefone fixo);

O não comparecimento do candidato implicará em desis-
tência da vaga, caso chegue até sua colocação, nos ter-
mos do item 12.3 e 12.4 do Processo Seletivo Simplificado 
(Edital n°. 003/2017), destinado à contratação temporária 
por excepcional interesse público, podendo assim ser con-
vocado o próximo classificado.

O candidato convocado, que não comparecer para a re-
alização do exame de aptidão física e mental, adequada 
ao exercício do cargo, perderá o direito a celebração do 
contrato, de acordo com o item 12.4 do Processo Seletivo 
Simplificado (Edital n°. 003/2017).

O candidato deverá comparecer ao exame munido da fo-
tocópia do cartão de vacina em dia. Caso o candidato não 
apresente o cartão de vacina em dia, o mesmo será en-
caminhado para o Posto de Saúde mais próximo para ser 
vacinado. (itens 21.1 e 21.1.1).

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2017.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

http://www.tjes.jus.br
http://www.jfes.jus.br
http://www.tse.jus.br
http://www.tse.jus.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 034/2017
Publicação Nº 106483

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
034/2017

Processo n.º 5388/2017

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público a realização de licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objeti-
vando contratação de empresa para eventual aquisição de 
equipamento de proteção - coletes balísticos nível III-A, 
conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o 
Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrôni-
co, no endereço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamento 
e recebimento dos envelopes: De 9:00 às 09:30 do dia 
24/11/2017. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: 
às 09:30 do dia 24/11/2017.

Anchieta, 09 de novembrode 2017

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE RESULTADO PPRP 007/2017
Publicação Nº 106406

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
007/2017

Processo N.º 9487/2017

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, 
torna público resultado da licitação em referência, cujo 
objeto é contratação de empresa prestadora de serviços 
de telecomunicações, para transmissão de dados entre 
as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Anchieta, 
interligando suas redes locais, por meio de fibra óptica, 
com velocidade mínima de 100Mbps, incluindo instalação, 
manutenção e prestação de serviços técnicos de suporte, 
devidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento à 
Lei n° 8.666/93.

Empresa vencedora:

PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI EPP:

Lote único: 193.600,00.

Anchieta,09 de Novembro de 2017

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE RESULTADO PPRP 021/2017
Publicação Nº 106419

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
021/2017

Processo N.º 5388/2017

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, 
torna público resultado da licitação em referência, cujo 
objeto é contratação de empresa para eventual aquisição 
de equipamento de proteção- coletes balísticos nível III-A, 
devidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento à 
Lei n° 8.666/93.

Empresa vencedora:

KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP:

Lote 1: no valor de R$ 3.429,00.

Lote 2: no valor de R$ 54.015,00.

Lote 3: no valor de R$ 35.972,00

Os lotes 04, 05 e 06 foram declarados deserto e oportuna-
mente serão republicados.

Anchieta, 09 de Novembro de 2017.

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE SUSPENSAO 029/2017
Publicação Nº 106386

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
029/2017

Processo n.º 2086/2017

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira 
Oficial, torna público que a licitação acima citada cujo ob-
jeto é contratação de empresa para eventual fornecimento 
de material de limpeza e higienização para atender a de-
manda da Administração Municipal, com lotes exclusivos 
e cota reservada para ME/EPP, está suspensa para diri-
mir dúvidas acerca das marcas apresentadas na fase de 
proposta e oportunamente os licitantes serão convocados 
para dar prosseguimento ao certame.

Anchieta,09 de novembro de 2017

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:preg�o.anchieta@gmail.com


10/11/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 885

www.diariomunicipales.org.br

Página 14

AVISO DE SUSPENSÃO PPRP 012/2017
Publicação Nº 106380

AVISO DE SUSPENSAO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
012/2017

Processo Nº 1810/2017

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchie-
ta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público 
que, por determinação judicial, o certame foi suspenso, 
atendendo ao MANDADO DE SEGURANÇA nº 0002634-
65.2017.8.08.0004, da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, e 
oportunamente será novamente agendado.

Anchieta,09 de novembro de 2017

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017

Publicação Nº 106470

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
33/2017

Processo Nº 18369/2017

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Ofi-
cial, torna público que a licitação em referência, cujo obje-
to é contratação de prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva, reparo e assistência mecânica, elé-
trica/eletrônica e hidráulica em geral, com fornecimento 
de peças, implementos e acessórios nos veículos e equipa-
mentos que compõe e que venham a compor a frota mu-
nicipal de Anchieta –ES e conveniados. Credenciamento 
e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 
23/11/2017. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: 
às 09:30 do dia 23/11/2017. Os interessados deverão reti-
rar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio 
eletrônico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com.

Anchieta,09 de novembro de 2017

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
007/2017

Publicação Nº 106422

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°007/2017

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratado: PHC Soluções LTDA-ME

Objeto: Contratação de empresa para manutenção pre-
ventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, ge-
ladeiras, freezers, bebedouros e fogões desta Secretaria, 
com fornecimento de peças

Valor Global: R$ 80.095,75 ( oitenta mil noventa e cinco 
reais e setenta e cinco centavos), Referente: Lote 01 R$ 
62.396,95 (sessenta e dois mil trezentos e noventa e seis 
reais e noventa e cinco centavos), Lote 02 R$ 5.899,60 
(cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta 
centavos), Lote 03 R$ 5.899,60 (cinco mil oitocentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos), Lote 04 R$ 
5.899,60 ( cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e 
sessenta centavos)

Período: 12(doze) meses

Processo: 1493/2017

RESOLUÇÕES  Nº 46 A  48
Publicação Nº 106433

RESOLUÇÃO N.º 46, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos do processo administrativo nº. 11809/2017 (ap 
21282/2014), Maria Gonçalves Barboza) por ocasião da 
sessão ordinária realizada no dia 24/10/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 46/2017, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Anchieta/ES, 24 de Outubro de 2.017

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 47, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos do processo administrativo nº. 16812/2015, Ni-
colau Loiola, por ocasião da sessão ordinária realizada no 
dia 24/10/2017.

RESOLVE:

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:preg�o.anchieta@gmail.com
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Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 47/2017, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Anchieta/ES, 24 de Outubro de 2.017

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 48, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 11672/2017 
ap 19135/2015, 19136/2015, 4977/2015 (Auto de Infra-
ção 22/2015.) Empresa Stefanini Consultoria e Assessoria 
em Informática S.A., por ocasião da sessão ordinária rea-
lizada no dia 24/10/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 48/2017, por 
unanimidade, em não acatar o pedido do contribuinte, 
por entender conforme a lei Municipal nº 123/2002 e LC 
004/2003 que os serviços foram prestados no território do 
município de Anchieta, portanto este Município é compe-
tente para fiscalizar atividades de prestação de serviços 
desenvolvida dentro de seu território. mantendo a decisão 
da JIF em todo o seu teor.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Anchieta/ES, 24 de Outubro de 2.017

Vinicius L Ferreira

Presidente do CMRF
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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2017 
Publicação Nº 106517

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 064/2017

PROCESSO Nº 8561/2017

Objeto: Aquisição de tendas, cadeiras e mesa para atender 
a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 23/11/2017.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 23/11/2017.

Edital: Disponibilizado no sites:

PMA: www.aracruz.es.gov.br.

Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº 
697127

Telefone: (27) 3270-7081

Email: pregao@aracruz.es.gov.br.

Aracruz, 09 de Novembro de 2017.

HOMOLOGAÇÃO TP 001/2017 PROC.8451/2017
Publicação Nº 106440

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços nº 001/2017.

Processo nº 8.451/2017

Empresa Vencedora:

- MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Valor da licitação: R$ 160.776,44.

Homologado em: 06/10/2017.

Aracruz/ES, 09 de novembro de 2017.

Rosa Maria Ghidette Rocha

Secretária de Educação Interina.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO - DESERTA - PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2017
Publicação Nº 106506

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO - DESERTA - PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 
062/2017, torna público, a quem possa interessar que a licitação supramencionada, tendo como objeto CONTRATAÇÃO 
DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC E DDG com data de abertura dia 09/11/2017 às 13:30h, foi considerada DESERTA, 
face a ausência de empresas interessadas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 
ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br.

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS
Pregoeira

CONTRATO Nº 50/2017
Publicação Nº 105874

RESUMO DO CONTRATO Nº 50/2017– PROCESSO Nº 97/2017
CREDENCIANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES
CREDENCIADA: Caixa Econômica Federal
Objeto: Contratação de instituição financeira para prestar o serviço de recebimentos de contas de água, esgoto e serviços 
dos clientes da CREDENCIANTE através de auto-atendimento, débito automático e internet banking.
Valor Unitário: Através de autoatendimento R$ 1,12; Através de débito automático R$ 0,71; Através internet/homebank 
R$ 1,12.
Valor total: R$ 25.764,00
Dotação Orçamentária: 002001.1712200402.007.33903900000.20000000;
Vigência: 06/11/2017 a 05/11/2018.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

http://www.aracruz.es.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@aracruz.es.gov.br
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 
032/2017

Publicação Nº 106475

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGA-
ÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017

Processo nº. 4.714 / 2017

O Município de Boa Esperança/ES, por intermédio de seu 
Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições 
contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e altera-
ções posteriores, o resultado da licitação e sua homolo-
gação referente ao Pregão Presencial nº 032/2017, obje-
tivando a Futura e eventual aquisição de Gás de Cozinha, 
mediante Sistema de Registro de Preços, para atendimen-
to a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e de-
mais secretarias. Empresa Adjudicada: FERNANDA MONTI 
SANTOS – ME, CNPJ n° 09.302.095/0001-72, nos lotes 1, 
2, 3 e 4 no valor total de R$ 58.300,00 (cinquenta e oito 
mil e trezentos reais). Homologação: Em 09 de novembro 
de 2017, pelo Exmº Prefeito Municipal, Srº Lauro Vieira 
da Silva.

Boa Esperança/ES, 09 de novembro de 2017.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO Nº 02 DE 2017 - MEPES

Publicação Nº 106502

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMA-
MENTO nº 02/2017

REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Cha-
mamento Público é a celebração de parceria com MEPES- 
Escola Família Agrícola de Ensino Médio e Educação Pro-
fissional de Boa Esperança-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.097.229/0015-48, com sede na Estrada do Campo, s/
nº, Córrego da Prata, CEP 29845-000 nesta cidade de Boa 
Esperança-ES, por meio da formalização de termo de fo-
mento, para a consecução de finalidade de interesse públi-
co e recíproco que envolve a transferência de recursos fi-
nanceiros à referida organização da sociedade civil (OSC), 
conforme condições estabelecidas no Termo de Fomento.

RESUMO: Termo de Fomento com MEPES- Escola Família 
Agrícola de Ensino Médio e Educação Profissional de Boa 
Esperança-ES.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração 
Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, 
“resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade 
administrada.”

Todavia nem todos os serviços de interesse público, são 
realizados pelo Município, necessitando para atingir o 
“bem comum”, estabelecer parcerias com Organizações da 
Sociedade Civil.

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em 
destaque com o MEPES- Escola Família Agrícola de Ensino 
Médio e Educação Profissional de Boa Esperança-ES, pois 
além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que 
se realiza mais investimentos com menos recursos, alcan-
çando de maneira primordial o princípio da eficiência.

Nesta ótica o MEPES- Escola Família Agrícola de Ensino 
Médio e Educação Profissional de Boa Esperança-ES de-
senvolve atividades voltadas a serviços de educação, di-
recionada principalmente ao meio rural, buscando integra-
ção do campo e a cidade, estando credenciada pelo órgão 
gestor dessas respectivas políticas públicas.

Diante desta situação constatada no Município, se faz ne-
cessária a presente celebração do Termo de Parceria com 
o MEPES - Escola Família Agrícola de Ensino Médio e Edu-
cação Profissional de Boa Esperança-ES, de acordo com 
o disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações pos-
teriores, pois no caso estão presentes todos os requisitos 
para a Dispensa do Chamamento Público.

Ante o exposto, atendidos aos preceitos do art. 30 inciso 
VI da Lei 13.019/2014, e suas alterações, justifico a re-
ferida Parceria com Dispensa do Chamamento Público e 
assinatura do Termo de Fomento.

Publique-se um extrato da Justificativa na forma do art. 
32, §1º da Lei 13.019/2014, e após cinco dias, ausente 
qualquer impugnação, tome-se as providências para o Ter-
mo de Fomento.

Boa Esperança-ES 08 de novembro de 2017.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

ERRATA PP 39/2017
Publicação Nº 106464

AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 039/2017

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público, que no Aviso de Licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 039/2017, publicado no Diário da AMUNES do dia 01/11/2017 onde se lê:

ABERTURA: 11/11/2017

Leia-se:

ABERTURA: 22/11/2017

Maiores informações através do e-mail: licitabjn@gmail.com ou através dos seguintes contatos: (28) 3562.1166 ou lici-
tabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 09 de novembro de 2017.

Diego Pereira Rangel

Pregoeiro

mailto:licitabjn@gmail.com
mailto:licitabjn@gmail.com
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.12305/2017
Publicação Nº 106427

CONTRATO No 1.12305/2017

Referente ao Pregão Presencial No 125/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: ROZARRITA FERRÃO PANETTO

OBJETO: Constitui objeto da presente contrato a locação de um imóvel residencial na cidade de Castelo com aproximada-
mente 120 m², contendo 03 quartos sendo um com suíte, 1 sala, 1 banheiro social, 1 cozinha, 1 área de serviço, varanda 
e vaga de garagem por um período de 12 (doze) meses. O imóvel deverá apresentar áreas internas e externas, ambientes 
e demais dependências em perfeitas condições de uso em suas coberturas, calhas, pisos, paredes internas, pinturas em 
geral, esquadrias, vidros, portas, fechaduras, instalações e acessórios hidráulicos, instalações e acessórios elétricos (in-
clusive que comporte a demanda por aparelhos de ar condicionado, computador, impressora e demais eletroeletrônicos), 
sanitários, entre outros, para atender o chefe de instrução do Tiro de Guerra 01/006 deste Município de Castelo – ES, (con-
vênio Nº 0205200/EME celebrado entre união, ministério da defesa, comando do exército e o Município de Castelo-ES), de 
acordo com as especificações constantes no Anexo 02 e condições constantes no Termo de Referência Anexo 09 tudo de 
acordo com o processo administrativo nº 012305/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Administração.

Qt. Un. Descrição Vr. Un. (R$) Vr. total (R$)

12 Meses
Aluguel de imóvel residencial na cidade de Castelo com aproximadamente 120 m², 
contendo 03 quartos sendo um com suíte, 1 sala, 1 banheiro social, 1 cozinha, 1 
área de serviço, varanda e vaga de garagem.

1.050,00 12.600,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura 
para o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

004001.0412200012.141 33903600000 061 Secretaria de Administração - Recursos Ordinários

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 desde que exista adequabilidade das 
condições e dos preços, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Castelo-ES, 09 de Novembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

ERRATA CONTRATO 1.05431/2017
Publicação Nº 106476

ERRATA

Torna sem efeitos a publicação do dia 09/11/2017, referente ao RESUMO DOS CONTRATOS nº 1.05431/2017, tendo como 
Contratado a VIVA ESPORTE LTDA ME.

Castelo/ES, 09 de Novembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal de Castelo
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PORTARIA 4.063
Publicação Nº 106398

PORTARIA Nº 4.063, DE 0youtuberenato8 DE NOVEMBRO 
DE 2017

Concede Licença Maternidade a Servidora Pública Enza 
Fiorini Zuim.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso 
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo; 
e considerando o que consta no processo nº 014346, de 
06 de novembro de 2017;

R E S O L V E:

Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servidora Pú-
blica Municipal, a Srª Enza Fiorini Zuim, por um período 
180 (cento e oitenta) dias, a contar de 01 de novembro 
de 2017, de acordo com o artigo 105 da Lei n° 1.440 de 
20 de outubro de 1992, com as modificações introduzidas 
pela Lei n° 2.385 de 24 de maio de 2006.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 
2017.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 08 de novembro de 2017

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 126/2017
Publicação Nº 106365

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 126/17 :

- LANCE ESPORTES LTDA nos lotes 1 e 2 no valor total de 
R$ 3.313,00 (três mil trezentos e treze reais).

Castelo-ES, 09/11/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 127/2017
Publicação Nº 106366

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 127/17 :

- CAZELE SPORT LTDA EPP no lote 1 no valor total de R$ 
3.778,00 (três mil setecentos e setenta e oito reais).

Castelo-ES, 09/11/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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Colatina

Prefeitura

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 
DO CONVITE N.º 005/2017

Publicação Nº 106536

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DO 
CONVITE Nº 005/2017

O Município de Colatina/ES torna público que às 13h30 do 
dia 14/11/2017, realizará a abertura das Propostas de Pre-
ços do Convite nº 005/2017, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para manutenção no monumen-
to do Cristo Redentor no Bairro Bela Vista, neste Município.
Local: sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cola-
tina, situada na Avenida Ângelo Giuberti, nº 343, Bairro 
Esplanada, Colatina/ES.

THABATA CALIARI SOUTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO SDP N° 001/2017
Publicação Nº 106405

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES

AVISO DE ADJUDICAÇÃO SDP N° 001/2017

O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, tendo em vista o rece-
bimento de um financiamento do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), efetuou a publicação da SDP 
001/2017, para a contratação de SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉC-
NICO GEORREFERENCIADO E ATUALIZAÇÃO DO CADAS-
TRO DE CONSUMIDORES DO SERVIÇO COLATINENSE DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL. Foram apresentadas propostas 
pelos Consultores BBL NE LTDA e MONITORA TECNOLO-
GIA E INFORMÁTICA LTDA. Foram avaliadas as Propos-
tas Técnicas dos consultores e as Notas atribuídas foram: 
BBL NE LTDA - 85,79 (oitenta e cinco inteiros e setenta e 
nove centésimos) de pontos ; e MONITORA TECNOLOGIA 
E INFORMÁTICA LTDA - 86,50 (oitenta e seis inteiros e 
cinquenta centésimos) de pontos; Foram avaliadas as Pro-
postas Financeiras e apurou-se os seguintes valores: BBL 
NE LTDA no valor de R$ 1.113.364,06 (Hum milhão, cento 
e treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e seis cen-
tavos) e MONITORA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 
no valor de R$ 923.880,00 (Novecentos e vinte e três mil 
e oitocentos e oitenta reais). A classificação final da SDP 
001-2017, após a apuração da Nota Combinada foi a se-
guinte: MONITORA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, 
com a Nota 89,20 em 1º colocado e BBL NE LTDA, com 
a Nota 85,22 em 2º colocado. Sendo assim, foi adjudica-
do à Consultora MONITORA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
LTDA a SDP 001-2017, com o valor de R$ R$ 979.205,09 
(Novecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinco reais e 
nove centavos), após negociação de contrato e acréscimo 

dos impostos, conforme consta do Processo Administrati-
vo nº 0027618/2017, em despacho do Exmo. Sr Prefeito, 
datado de 25 de Outubro de 2017, para execução em um 
prazo de 8 (oito) meses dos Serviços Técnicos Especializa-
dos de Implantação de Cadastro Técnico Georreferenciado 
e Atualização do Cadastro de Consumidores do SANEAR - 
Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental.

O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, através da UNIDADE 
EXECUTORA DO PROGRAMA informa ainda que qualquer 
consultor que deseje conhecer os motivos pelos quais sua 
proposta não tenha sido selecionada poderá solicitar escla-
recimentos a Unidade Executora do Programa – UEP.

As solicitações de esclarecimentos poderão ser feitas por 
escrito e/ou em reunião de esclarecimentos, à escolha do 
consultor, que arcará com todos os custos para participa-
ção de tal reunião.

As solicitação de esclarecimentos deverão ser enviadas 
para o endereço abaixo indicado:

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA – UEP/PMC

ATENÇÃO: ANTÔNIO FRANCISCO ARRIGONI – COORDE-
NADOR GERAL DO PROGRAMA

RUA BENJAMIN COSTA, Nº 105, BAIRRO SAGRADO CORA-
ÇÃO DE JESUS, COLATINA/ES – BRASIL.

CEP: 29707-130

Telefone: +55 (27) 2102-4311

Endereço eletrônico: licitacao.uep@colatina.es.gov.br

Colatina(ES), 10 de Outubro de 2017.

Sergio Meneguelli

Prefeito Municipal

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
Publicação Nº 106404

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de 
pesquisa de preços, cujo objeto é a aquisição de equipa-
mentos médicos, odontológicos, ambulatoriais, mobiliá-
rios, equipamentos de informática e eletrônicos.

O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão 
ser solicitados através do e-mail "compras.saudecolatina@
gmail.com" ou pelo telefone (27) 3177-7021.

O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o 
dia 14 de Novembro de 2017.

FRANCIELI PRANDO FINCO

Secretária Municipal de Administração
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2017
Publicação Nº 106387

PREGÃO PRESENCIAL
N.º 084/2017

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30 
do dia 23/11/2017, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 084/2017, contratação de empresa especializada para 
hospedagem de home page do domínio colatina.es.gov.br 
e serviços de webmail ligados ao domínio, em regime de 
comodato de equipamento para hospedagem.

Edital pelo site:
“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE CON-
SULTORIA REMUNERADO POR PREÇO GLOBAL 
Nº 117/2016.

Publicação Nº 106393

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE 
CONSULTORIA REMUNERADO POR PREÇO GLOBAL Nº 
117/2016.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: + K ARQUITETOS SS LTDA

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade ADI-
TAR o prazo previsto na cláusula 2.1, da Seção 2 - Prazo, 
por mais 30 (trinta) dias, finalizando desta forma na data 
de 12 de novembro de 2017.

DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE SER-
VIÇOS DE CONSULTORIA N° 118/2016 REMU-
NERADO POR PREÇO GLOBAL.

Publicação Nº 106497

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA N° 118/2016 REMUNERADO POR PREÇO 
GLOBAL.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: DE BRITO MEIO AMBIENTE E TOPOGRAFIA 
LTDA – ME

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade RE-
TIFICAR a VIGÊNCIA FINAL do contrato em epígrafe que 
passa a vigorar com a seguinte data:“17 de março de 
2018”.

DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2017

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

TERMO DE ADITIVO Nº. 1 AO TERMO DE ACOR-
DO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE COLATI-
NA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Publicação Nº 106395

TERMO DE ADITIVO Nº. 1 AO TERMO DE ACORDO FIRMA-
DO ENTRE O MUNICÍPIO DE COLATINA E A CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
ACRESCER, na relação de família beneficiadas pelo Progra-
ma de Transferência de Renda Mensal (Lei n° 6359/2016) 
através do processo administrativo n° 24512/2016, a Sra. 
MARIANA SOARES COELHO, contrato habitacional n°. 
882002213195-6; Dívida Total: R$ 23.470,23; Valor da 
Prestação Habitacional: R$ 195,00; Vencimento: dia 30.

VALOR GLOBAL: R$ 23.470,23 (vinte e três mil quatrocen-
tos e setenta reais e vinte e três centavos)

DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2017

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº. 03 AO CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 211/2014.

Publicação Nº 106538

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº. 03 AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 211/2014.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: LP COELHO - ME

OBJETO: O presente Termo tem por finalidade PRORRO-
GAR o prazo previsto na Cláusula Sétima, no que se refere 
ao prazo de vigência do Contrato em epígrafe, por mais 12 
(doze) meses, a partir do dia 06 de Novembro de 2017, 
bem como os efeitos financeiros desta operação.

VALOR GLOBAL: R$ 45.710,00 (quarenta e cinco mil, se-
tecentos e dez reais).

DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2017

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 208/2017
Publicação Nº 106478

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcellos Costa, nº. 32 - Centro - Colatina/ES - CEP 29.700-220 

TELEFAX: (27) 3722-3444 
www.camaracolatina.es.gov.br 

 

PORTARIA Nº 208/2017. 
 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de 
Colatina, Estado do Espírito Santo, eleito na forma da lei e usando de suas 
atribuições legais, especialmente as contidas no art. 31, inc. XIV, da Resolução nº 
96, de 16 de novembro de 1993 - Regimento Interno Cameral, CONSIDERANDO 
que a Casa dos Municípios, em parceria com a Associação das Câmaras Municipais 
do Estado do Espírito Santo - ASCAMES, promoverá no dia 10 de novembro do 
corrente ano um seminário, com o tema: "O PAPEL DO VEREADOR NO 
DESENVOLVIMENTO DA SUA CIDADE", a partir de 13h, nas dependências da 
Câmara Municipal de Colatina, RESOLVE: 

Art. 1º. – Determinar que o expediente na Câmara Municipal de Colatina no 
dia 10 de novembro de 2017 (sexta-feira) será de 7h às 13h. 

Art. 2º. – Comunicar que as atividades da Câmara Municipal de Colatina 
serão interrompidas às 13h do dia 10 de novembro de 2017 retornando a sua 
normalidade a partir das 12h do dia 13 de novembro de 2017. 

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

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

 

Colatina/ES, 09 de Novembro de 2017. 

 

 
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA 



10/11/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 885

www.diariomunicipales.org.br

Página 24

Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE REUSLTADO
Publicação Nº 106388

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 000048/2017

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua 
Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o 
RESULTADO do Pregão Presencial nº 000048/2017, que 
tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEREN-
TES A REPARO EM VEICULOS DA LINHA LEVE, DIESEL E 
MAQUINÁRIOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE 
CONCEIÇÃO DO CASTELO., atendendo a solicitação pro-
tocolizada sob o nº 004925/2017, sendo vencedoras das 
propostas as empresas: FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO 
ME nos itens (item 14/lote 9) no valor de R$ 131,0000 
(cento e trinta e um reais) e (item 22/lote 17) no valor 
de R$ 131,0000 (cento e trinta e um reais) no valor total 
de R$ 85.150,00 (oitenta e cinco mil cento e cinquenta 
reais), JORGE VANDELINO BOONE - 12050356722 no item 
(item 9/lote 4) no valor de R$ 80,0000 (oitenta reais) no 
valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 
L.T. SANTOS ME nos itens (item 12/lote 7) no valor de 
R$ 95,0000 (noventa e cinco reais), (item 19/lote 14) no 
valor de R$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) e (item 20/
lote 15) no valor de R$ 95,0000 (noventa e cinco reais) 
no valor total de R$ 59.585,00 (cinquenta e nove mil qui-
nhentos e oitenta e cinco reais), MARCIO ALVES CARET-
TA ME nos itens (item 8/lote 3) no valor de R$ 139,0000 
(cento e trinta e nove reais), (item 10/lote 5) no valor de 
R$ 140,0000 (cento e quarenta reais), (item 11/lote 6) no 
valor de R$ 49,0000 (quarenta e nove reais), (item 13/
lote 8) no valor de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais), 
(item 15/lote 10) no valor de R$ 112,0000 (cento e doze 
reais), (item 16/lote 11) no valor de R$ 139,0000 (cento 
e trinta e nove reais), (item 17/lote 12) no valor de R$ 
110,0000 (cento e dez reais), (item 18/lote 13) no valor 
de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais) e (item 21/lote 
16) no valor de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais) no 
valor total de R$ 456.384,00 (quatrocentos e cinquenta e 
seis mil trezentos e oitenta e quatro reais) e REGINALDO 
ANTONIO DA SILVA - ME no item (item 7/lote 2) no valor 
de R$ 113,0000 (cento e treze reais) no valor total de R$ 
110.966,00 (cento e dez mil novecentos e sessenta e seis 
reais), Perfazendo um Valor Global R$ 754.085,00, (Sete-
centos e cinquenta e quatro mil oitenta e cinco reais) sen-
do divididos da seguinte forma: Órgão Gerenciador Prefei-
tura Municipal de Conceição do Castelo: R$ 602.235,000 
(seiscentos e dois mil duzentos e trinta e cinco reais); Ór-
gãos participantes Fundo Municipal de Assistência Social: 
R$ 63.320,00 (sessenta e três mil trezentos e vinte reis) e 
Fundo Municipal de Saúde R$ 88.530,00 (oitenta e oito mil 
quinhentos e trinta reais).

Conceição do Castelo, ES, 09 de novembro de 2017.

VALERIA PRAVATO GUARNIER

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 048-2017
Publicação Nº 106389

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamen-
to da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assesso-
ria Jurídica Municipal que objetiva a PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS REFERENTES A REPARO EM VEICULOS DA LINHA 
LEVE, DIESEL E MAQUINÁRIOS PERTECENTES A FROTA 
DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, atendendo 
à solicitação protocolizada sob o número 004922/2017. A 
modalidade do certame foi definida no artigo 6º inciso III 
da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 
17 de Julho de 2002, sendo homologado vencedoras do 
certame as empresas: FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO 
ME nos itens (item 14/lote 9) no valor de R$ 131,0000 
(cento e trinta e um reais) e (item 22/lote 17) no valor 
de R$ 131,0000 (cento e trinta e um reais) no valor total 
de R$ 85.150,00 (oitenta e cinco mil cento e cinquenta 
reais), JORGE VANDELINO BOONE - 12050356722 no item 
(item 9/lote 4) no valor de R$ 80,0000 (oitenta reais) no 
valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 
L.T. SANTOS ME nos itens (item 12/lote 7) no valor de 
R$ 95,0000 (noventa e cinco reais), (item 19/lote 14) no 
valor de R$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) e (item 20/
lote 15) no valor de R$ 95,0000 (noventa e cinco reais) 
no valor total de R$ 59.585,00 (cinquenta e nove mil qui-
nhentos e oitenta e cinco reais), MARCIO ALVES CARET-
TA ME nos itens (item 8/lote 3) no valor de R$ 139,0000 
(cento e trinta e nove reais), (item 10/lote 5) no valor de 
R$ 140,0000 (cento e quarenta reais), (item 11/lote 6) no 
valor de R$ 49,0000 (quarenta e nove reais), (item 13/
lote 8) no valor de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais), 
(item 15/lote 10) no valor de R$ 112,0000 (cento e doze 
reais), (item 16/lote 11) no valor de R$ 139,0000 (cento 
e trinta e nove reais), (item 17/lote 12) no valor de R$ 
110,0000 (cento e dez reais), (item 18/lote 13) no valor 
de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais) e (item 21/lote 
16) no valor de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais) no 
valor total de R$ 456.384,00 (quatrocentos e cinquenta e 
seis mil trezentos e oitenta e quatro reais) e REGINALDO 
ANTONIO DA SILVA - ME no item (item 7/lote 2) no valor 
de R$ 113,0000 (cento e treze reais) no valor total de R$ 
110.966,00 (cento e dez mil novecentos e sessenta e seis 
reais), Perfazendo um Valor Global R$ 754.085,00, (Sete-
centos e cinquenta e quatro mil oitenta e cinco reais) sen-
do divididos da seguinte forma: Órgão Gerenciador Prefei-
tura Municipal de Conceição do Castelo: R$ 602.235,000 
(seiscentos e dois mil duzentos e trinta e cinco reais); Ór-
gãos participantes Fundo Municipal de Assistência Social: 
R$ 63.320,00 (sessenta e três mil trezentos e vinte reis) e 
Fundo Municipal de Saúde R$ 88.530,00 (oitenta e oito mil 
quinhentos e trinta reais).

Conceição do Castelo, ES, 09 de novembro de 2017.

Chistiano Spadetto

Prefeito
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 106469

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Em face do contido no art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/93, acato as razões esposadas no Processo nº 5.322/2017, por 
dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, Inciso IV do mesmo texto de Lei, pelo que RATIFICO e HOMOLOGO a con-
tratação direta por dispensa de licitação da empresa COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA 
CAPIXABA, em todos os termos.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. VALOR: O valor global do presente é de R$ 204.075,20 
(duzentos e quatro mil setenta e cinco reais e vinte centavos). Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – 
ES, em 08 de novembro de 2017.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

0911 ERRATA
Publicação Nº 106503

ERRATA - na publicação do DOM/ES - Edição n° 880, do dia 
03/11/2017, página 24:

ONDE SE LÊ:

03/10/2017 – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 147/2013

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa TELEFONICA BRASIL S/A

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a Pror-
rogação em 12 (doze) meses ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 147/2013, que tem por objeto a contratação 
por 12 (doze) meses de empresa que detém autorização 
para prestar o serviço pessoal móvel – SPM e serviço de 
comunicação móvel (voz e dados), conforme termo de re-
ferência e justificativa anexos, conforme objeto do Proces-
so Licitatório – Pregão Presencial n° 062/2013.

Vigência: 03 de outubro de 2017 a 03 de outubro de 2018.

Valor: R$ 86.754,00 (oitenta e seis mil, setecentos e cin-
quenta e quatro reais).

Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 062/2013 e 
Processo Administrativo nº 6445/2017.

LEIA-SE:

03/10/2017 – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 147/2013

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
e a empresa TELEFONICA BRASIL S/A

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a Pror-
rogação em 12 (doze) meses ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 147/2013, que tem por objeto a contratação 
por 12 (doze) meses de empresa que detém autorização 
para prestar o serviço pessoal móvel – SPM e serviço de 
comunicação móvel (voz e dados), conforme termo de re-
ferência e justificativa anexos, conforme objeto do Proces-
so Licitatório – Pregão Presencial n° 062/2013.

Vigência: 03 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 
2018.

Valor: R$ 86.754,00 (oitenta e seis mil, setecentos e cin-
quenta e quatro reais).

Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº 062/2013 e 
Processo Administrativo nº 6445/2017.

Domingos Martins-ES, 09 de novembro de 2017.

WANZETE KRÜGER

Prefeito

DECRETO NORMATIVO Nº 3127/2017
Publicação Nº 106492

Publicação de Decreto Normativo

3.127 – 7/11/2017 – ESTABELECE NORMAS QUE DISCI-
PLINAM AS REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 
DE DOMINGOS MARTINS PARA A OFERTA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR E DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (ENSINO FUN-
DAMENTAL E MÉDIO) NAS UNIDADES DE ENSINO - PARA 
O ANO LETIVO/2018.

Domingos Martins – ES,

9 de novembro de 2017.

PREGAO - 073 - 2017
Publicação Nº 106480

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público 
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 073/2017

Objeto: Locação de equipamento caminhão tanque cilindro 
equipado com conjunto de alta pressão e sucção destinado 
a limpeza, desobstrução e remoção de rede  de esgoto, 
rede de tubulação de drenagem de águas pluviais e PVs 
em diversas localidades do Municipio de Domingos Mar-
tins, com destinação final  em aterro sanitário.

Data de abertura: 24 de Novembro de 2017 – 14:00 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanen-
te de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Do-
mingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 
08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 09 de Novembro de 2017.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

PREGAO 066-2017
Publicação Nº 106391

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 0066/2017
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Objeto: Aquisição de veículo novo, zero KM, do ano de 
aquisição, tipo VAN, para atender as necessidades da As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Domin-
gos Martins-APAE DM. Convênio:841826/2016, processo 
nº71001.041896/2016-91.

Vencedor: PRESTARE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

Domingos Martins - ES, 06 de novembro de 2017.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PREGÃO 070-2017
Publicação Nº 106479

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público 
que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 070/2017

Objeto: Aquisição de cestas natalinas para serem ofertadas 
aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para festividade de final de ano. RECURSO: 
PMDM FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Data de abertura: 24 de Novembro de 2017 – 09 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanen-
te de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Do-
mingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 
08:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas; site: www.
domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 09 de Novembro de 2017.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
101/2017

Publicação Nº 106438

PORTARIA DE PESSOAL Nº 101/2017

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR 
WILLIAN BERHEND HACHBART – PROFESSOR MaPB.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº. 1072610/2017;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 21 (vinte e um) dias, no perío-
do de 26 de outubro a 15 de novembro de 2017, o prazo de 
Licença Médica concedida por meio da Portaria de Pessoal 
IPASDM nº. 98/2017, à Willian Berhend Hachbart lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 
conforme Guia de Perícia Médica do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 26 de outubro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 09 de novembro de 2017.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
102/2017

Publicação Nº 106439

PORTARIA DE PESSOAL Nº 102/2017

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA 
RITA DE CASSIA VISENTAINER – PROFESSOR PB.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº. 1082710/2017;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, no período 
de 28 de outubro a 25 de janeiro de 2018, o prazo de Li-
cença Médica concedida por meio da Portaria de Pessoal 
IPASDM nº. 66/2017, à Rita de Cassia Visentainer lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 
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conforme Guia de Perícia Médica do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 28 de outubro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 09 de novembro de 2017.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
103/2017

Publicação Nº 106441

PORTARIA DE PESSOAL Nº 103/2017

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR 
GENILSON CLAUDIO DO NASCIMENTO – OPERADOR DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS II - PEDEREIRO.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº. 1110711/2017;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias, no período 
de 29 de outubro a 12 de novembro de 2017, o prazo de 
Licença Médica concedida por meio da Portaria de Pessoal 
IPASDM nº. 85/2017, à Genilson Claudio do Nascimento 
lotado no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, conforme Guia de Perícia Médica do Instituto 
de Previdência dos Servidores de Domingos Martins em 
anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 29 de outubro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 09 de novembro de 2017.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
104/2017

Publicação Nº 106442

PORTARIA DE PESSOAL Nº 104/2017

PRORROGA PRAZO DE LICENÇA MÉDICA DA SERVIDORA 
ANGELA PEREIRA DA SILVA – AGENTE DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS - GARI.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº. 1051710/2017;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, no período 
de 30 de outubro a 28 de novembro de 2017, o prazo de 
Licença Médica concedida por meio da Portaria de Pessoal 
IPASDM nº. 79/2017, à Angela Pereira da Silva lotada no 
âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, conforme Guia de Perícia Médica do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 30 de outubro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 09 de novembro de 2017.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
105/2017

Publicação Nº 106443

PORTARIA DE PESSOAL Nº 105/2017

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATA-
MENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA VANDERELÉIA 
MARIA ERLACHER ZIBELL – AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLI-
CO - SERVENTE.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,
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- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 1090111/2017;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para trata-
mento de saúde por 45 (quarenta e cinco) dias, no período 
de 07 de novembro a 21 de dezembro de 2017, à Vander-
léia Maria Erlacher Zibell, lotada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços, conforme Guia de Perícia 
Médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Mu-
nicípio de Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 07 de novembro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 09 de novembro de 2017.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins

LICENÇA MÉDICA - PORTARIA DE PESSOAL Nº 
106/2017

Publicação Nº 106444

PORTARIA DE PESSOAL Nº 106/2017

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA TRATA-
MENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO ADEMILSON 
KRÜGER – OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS II – MO-
TORISTA.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servi-
dores do Município de Domingos Martins, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Art. 118 e seus §§, da Lei 
Complementar Nº. 04/2007 – Estatuto dos Servidores Pú-
blicos Municipais e,

- considerando os termos do Processo de Licença Médica, 
protocolizado sob o nº 1100711/2017;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica concedido afastamento do trabalho para trata-
mento de saúde por 45 (quarenta e cinco) dias, no período 
de 01 de novembro a 15 de dezembro de 2017, à Ademil-
son Krüger, lotado no âmbito da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos conforme Guia de Perícia Médica 
do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Domingos Martins em anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins/ES, 09 de novembro de 2017.

ADEVAL IRINEU PEREIRA

Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins
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Ecoporanga

Prefeitura

LICITAÇÃO 045-2017 DESERTA
Publicação Nº 106446

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 045/2017

A Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, através do Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, torna público que o Pre-
gão Presencial 045/2017, Foi declarada DESERTA, pela ausência absoluta de participantes.

Ecoporanga/ES, 09 de novembro de 2017.

Lucas Antunes de Sá

Pregoeiro
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Governador Lindenberg

Prefeitura

DECRETOS DE UTILIDADE PUBLICA E DESA-
PROPRIAÇÃO 5376 E 5377

Publicação Nº 106424

DECRETO Nº 5.377/2017

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREAS PARA PAVIMEN-
TAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO DE NOVA BRA-
SÍLIA, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES.

O Prefeito do Município de Governador Lindenberg Estado 
do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 60, Incisos VIII e XXX da Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA:

Art. 1o Ficam declaradas de utilidade pública as seguin-
tes áreas: 1.324,88 m² (Ramo 400), que liga a Rua Con-
ceição Curitiba á Rua João Cordeiro Freitas (Ramo-300); 
área medindo 370,44 m² (Ramo 200), que liga á Rua Jair 
Garcia Campos ao Ramo-400; área medindo 370,00m² 
(Ramo100), que liga a Rua Jair Garcia Campos ao Ramo-
400, localizadas no Bairro de Nova Brasília, Município de 
Governador Lindenberg – ES, com a finalidade de drena-
gem e pavimentação das respectivas ruas, conforme plan-
ta topográfica e memorial descritivo em anexo, nos termos 
do processo administrativo nº 73.137/2017.

Parágrafo único - As áreas acima especificadas darão aces-
so a nova creche do Bairro de Nova Brasília, Município de 
Governador Lindenberg – ES, estando caracterizada a uti-
lidade pública.

Art. 2o As despesas relativas ao presente Decreto correrão 
por conta de recursos próprios do orçamento vigente no 
município.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Governador Lindenberg/ES, 08/11/2017.

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

DECRETO nº 5.376/2017

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA DE ÁREA PARA CONS-
TRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO 
DISTRITO DE NOVO BRASIL, MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR LINDENBERG – ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LIN-
DENBERG ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de atri-
buições que lhe são conferidas pelo artigo 60 da Lei Orgâ-
nica Municipal,

DECRETA

Art. 1° É declarada de utilidade pública para fins de desa-
propriação, por via amigável ou judicial, a área de terra 
abaixo especificada, destinada a construção da Estação 
de Tratamento de Esgoto no distrito de Novo Brasil com 
974,09m², localizada á Rua Alvino Paulo Pereira, distrito 
de Novo Brasil, Município de Governador Lindenberg - ES, 
de propriedade do Sr. Douglas Covre Stocco, com regis-
tro de nº2/18.395 de ordem do Livro de nº02-CP, Regis-
tro de Imóveis de Colatina – ES, em conformidade com 
os elementos constantes no processo administrativo nº 
73.210/2017, e a seguinte descrição:

a)Partindo do marco M0=PP com coordenadas geográficas, 
latitude 19º12’57.167’’ S e longitude 40º35’32.208’’ O, si-
tuado na confrontação com a Deuzira Schimit; deste segue 
confrontando com a propriedade de Deuzira Schimit com 
o azimute 98º28’03’’ e a distancia de 31,91 metros até o 
marco M1; deste segue confrontando com a propriedade 
de Sonival Stocco com o azimute 191º03’40’’ e a distancia 
de 29,80 metros até o marco M2; deste segue confrontan-
do com a propriedade de Sonival Stocco com o azimute 
278º01’40’’ e a distancia de 33,27 metros até o marco M3; 
deste segue confrontando com rua projetada (continuação 
da rua Alvino Paulo Pereira) com o azimute 13º37’04’’ e a 
distancia de 30,15 metros até o marco M0=PP.

Parágrafo Único – A presente desapropriação tem como 
finalidade a construção da Estação de Tratamento de Es-
goto no distrito de Novo Brasil, Município de Governador 
Lindenberg – ES.

Art. 2° As despesas resultantes da desapropriação corre-
rão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento 
vigente.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas disposições em contrário.

Governador Lindenberg/ES, 08/11/2017.

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn 31-1-13561-2013?OpenDocument
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Guaçuí

Prefeitura

DECRETO N.º 10.410, DISPÕE SOBRE MEDIDAS 
DE CONTENÇÃO E REDUÇÃO DE DESPESAS COM 
A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO DAS 
CONTAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA, RE-
LATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2017.

Publicação Nº 106447

DECRETO N.º 10.410, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE CONTENÇÃO E REDUÇÃO DE 
DESPESAS COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO 
DAS CONTAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA, RELATIVAS AO EXERCÍ-
CIO DE 2017.

A Prefeita do Município de Guaçuí, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 58, 
III, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando os princípios e normas que norteiam a con-
duta administrativa pautada pela responsabilidade na ges-
tão fiscal, controle de despesas e, em especial, aqueles 
contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) e na Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964;

Considerando a necessidade de redução de despesas, de 
limitação de empenho e movimentação financeira com o 
objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio 
das contas públicas para o exercício financeiro vigente;

Considerando que o art. 1º, § 1o, Lei Complementar nº 
101/2000, estabelece que “a responsabilidade na gestão 
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e a obe-
diência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações 
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar”;

Considerando estudos realizados projetando receitas e 
despesas até o final do exercício, infere-se a necessidade 
de acompanhamento no que tange aos limites prudenciais 
relativos ao gasto com pessoal fixado pela Lei Comple-
mentar nº 101/2000;

Considerando que a arrecadação municipal até o 3º bi-
mestre não comportou o cumprimento das metas esta-
belecidas na lei diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2017, sendo a Prefeitura Municipal de Guaçuí 

notificada pelo Tribunal de Contas com a emissão de pa-
recer de alerta sob o argumento do ente ter apresentado 
tendência ao descumprimento das metas estabelecidas na 
lei de diretrizes orçamentárias;

Considerando que, de acordo com o art. 9º da Lei Com-
plementar nº 101/2000, frente aos indicadores do não 
cumprimento das metas fiscais, impõe-se a limitação de 
empenhos e movimentação financeira;

Considerando a necessidade de manter os serviços básicos 
aos seus cidadãos;

Considerando, as diretrizes da Administração Municipal, 
de priorizar a aplicação dos recursos na manutenção dos 
serviços essenciais aos munícipes, além dos obrigatórios, 
segundo a Constituição Federal;

Considerando, por fim, o art. 20, incisos I a IV, da Lei Mu-
nicipal nº 4.126/2016, que dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017;

DECRETA:

Art. 1º - A emissão de empenhos e a movimentação finan-
ceira no âmbito da Administração Municipal Direta e Indi-
reta ficam limitadas, mediante atendimento aos critérios 
estabelecidos neste Decreto.

Art. 2° - Fica determinado a todas as Secretarias do Mu-
nicípio de Guaçuí/ES a adoção de medidas necessárias à 
contenção de despesas sem prejudicar os serviços essen-
ciais prestados aos cidadãos.

Art. 3º - Fica instituída, a partir da publicação deste De-
creto, as seguintes determinações de redução e contenção 
de despesas com pessoal, material de expediente, frota de 
veículos, contratos, convênios, termo de fomento, termo 
de colaboração e acordo de cooperação, em geral:

I- Fica suspensa a execução e o pagamento de horas ex-
tras, exceto para aqueles serviços imprescindíveis e me-
diante justificativa por escrito do (a) Secretário (a), su-
jeitos à aprovação da Comissão de Avaliação de Despesa, 
situação na qual deverá o (a) Secretário (a) especificar o 
nome e o cargo ocupado do servidor, o serviço e as quan-
tidades de horas extras prestadas;

II- Ficam suspensos de forma temporária:

a) A concessão de diárias, porém, os casos excepcionais 
estarão condicionados a aprovação da Comissão de Ava-
liação de Despesa;
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b) Novas nomeações de servidores efetivos e cargos em 
comissão, contratações temporárias e de estagiários, para 
suprir vagas existentes na administração municipal, direta 
ou indireta, ressalvadas as situações de excepcional in-
teresse público, devidamente justificadas, e aquelas de-
correntes da reposição de aposentaria ou falecimento de 
servidores das áreas de saúde e educação, ou por ordem 
judicial condicionadas a prévia manifestação da Procura-
doria Municipal e da aprovação da Comissão de Avaliação 
de Despesa;

c) A nomeação de servidores em substituição, no caso de 
impedimento legal ou afastamento do titular ocupante de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada, 
só poderá ocorrer desde que, imprescindíveis e devida-
mente justificadas, condicionadas a prévia manifestação 
da Procuradoria Municipal e da aprovação da Comissão de 
Avaliação de Despesa, no entanto, fica vedada a substitui-
ção quando o afastamento dos titulares a que se refere o 
caput, ocorrer por um período igual ou inferior a 15 (quin-
ze) dias.

d) Concessão de licenças para tratar de interesses particu-
lares, quando implicarem em nomeações para substituição 
que acarretarem aumento de despesas na folha de paga-
mento com pessoal;

e) Concessão de férias, devendo ser concedido somente 
aqueles que tenham direito a férias obrigatórias e poderão 
gozá-las, caso contrário, o período de férias será regido 
pela conveniência do Poder Público, e ainda concessão de 
férias que importem em conversão pecúnia;

f) A Concessão de novas gratificações, salvo quando de-
correntes de obrigação legal;

g) O afastamento ou cessão de servidor, com ônus para 
o município, para quaisquer órgãos federal, estaduais e 
municipais;

h) Contratação e participação de servidores públicos muni-
cipais em treinamento, seminários, cursos de qualificação 
quando implicarem em gastos públicos, salvo em casos 
excepcionais, comprovada a sua imprescindibilidade e me-
diante autorização da Comissão de Avaliação de Despesa;

i) A concessão de reajustes a servidores municipais, res-
salvados os casos em que deva ser garantido o piso nacio-
nal da categoria fixado em lei federal, condicionada, nesse 
caso, a concessão à prévio estudo de impacto orçamentá-
rio e financeiro, não podendo o gasto com pessoal ultra-
passar o limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000), bem como qualquer altera-
ção no Plano de Carreira dos Servidores do município de 

Guaçuí que implique em aumento de despesas com folha 
de pagamento de pessoal;

j) A locação de veículos; contração de aluguel de imóveis, 
não compreendidas as renovações das locações já exis-
tentes, ressalvados casos específicos de comprovado inte-
resse público, excepcionalidade ou calamidade, no entan-
to, após avaliação e parecer da Comissão de Avaliação de 
Despesa.

k) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 
salvo alguma excepcionalidade que deverá receber pare-
cer da Comissão de Avaliação de Despesa;

l) Pagamento de passagens para servidores municipais, 
cargos comissionados e funções gratificadas, exceto via-
gens de representação, relação institucional e de partici-
pação em Conselhos Setoriais, desde que justificados e 
autorizados Comissão de Avaliação de Despesa;

m) Criação de comissões ou similares remuneradas;

n) Instrumentos de cooperação, colaboração ou fomento 
que importe em contrapartida financeira para o município;

o) Contratação de serviços de coffe break, almoço, jantar 
ou similares;

p) O pagamento de horas extras, com exceção daquelas 
inerentes aos serviços desempenhados por leituristas e 
operadores de ETA´s no SAAE; coletores de resíduos - do-
miciliares e comerciais, e garis (que executam suas ativi-
dades na parte central da cidade e nos fins de semana); 
servidores plantonistas da Casa de Passagem; motoristas 
lotados na Secretaria Municipal de Educação que efetuam 
o transporte escolar, no entanto, fica expressamente proi-
bido o pagamento de horas extraordinárias, salvo em caso 
de excepcionalidades ou calamidade pública, após parecer 
da Comissão de Avaliação de Despesa.

q) A concessão de suprimentos de fundos, podendo ocor-
rer, em caso de excepcionalidades ou calamidade pública, 
e após parecer da Comissão de Avaliação de Despesa;

III- Fica vedado o uso das frotas de veículos municipais 
aos fins de semana e dias considerados feriados nacional, 
estadual e municipal, ressalvados os casos específicos nas 
áreas de saúde, educação, assistência social e SAAE;

IV- Fica determinada a redução de despesas com ma-
nutenção de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas 
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e equipamentos, devendo o Secretário responsável pela 
pasta instaurar procedimento com vista a apurar a respon-
sabilidade do servidor que danificar qualquer destes veícu-
los ou equipamentos em razão de desídia ou imprudência 
na sua condução ou manuseio;

V- Racionalizar o uso de combustível em toda frota de ve-
ículos da administração municipal;

VI- Contenção do consumo de energia elétrica, de mate-
riais de expediente, de ligações telefônicas e do consumo 
de água;

VII- Redução das expedições das ordens de serviços e for-
necimentos de materiais dos contratos administrativos em 
vigência em que há possibilidade de supressão de objeto, 
exceto dos recursos vinculados;

VIII- A expedição de ordem de serviço ou de fornecimento 
de material de consumo e serviços de terceiros ficam con-
dicionadas a prévia autorização da Comissão de Avaliação 
de Despesa;

IX- A efetivação de aditivos contratuais que resultem em 
acréscimo de valor, limitados estes somente aos serviços 
extremamente necessários e imprescindíveis ao funciona-
mento da administração pública, estarão condicionados a 
avaliação e parecer da Comissão de Avaliação de Despesa.

X- Redução de despesas com eventos culturais, esportivos 
e de caráter recreativo;

Art. 4º- Os Secretários são responsáveis por implementar 
e auxiliar na fiscalização das disposições contidas neste 
Decreto, bem como prestar contas, de forma imediata, 
quando solicitado pela Prefeita Municipal ou Comissão de 
Avaliação de Despesa, a contar da publicação deste dis-
positivo.

Parágrafo único. O não cumprimento das disposições con-
tidas neste decreto sujeitam os Secretários municipais às 
responsabilidades inerentes aos dispositivos legais perti-
nentes.

Art. 5º - Fica criada a Comissão de Avaliação de Despesa, 
que será constituída pelos Secretários Municipais de Ges-
tão Administrativa e Recursos Humanos, Finanças, Procu-
rador Geral do Município, Controlador Geral do Município 
e Técnico em Contabilidade da Prefeitura Municipal, a qual 
poderá em casos especiais, deferir os pedidos de autoriza-
ção das despesas previstas neste decreto.

Parágrafo único. A Comissão de Avaliação de Despe-
sa tem como objetivo, proceder ao acompanhamento, 

monitoramento e avaliação de todas as ações objetivando 
assegurar o equilíbrio das finanças municipais, bem como 
demais medidas em consonância com as diretrizes defini-
das pela Prefeita Municipal.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação e vigerá até 31 de dezembro de 2017.

Guaçuí – ES, 08 de novembro 2017.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

WERITON AZEVEDO SOROLDONI

Controlador Geral do Município

SEBASTIANA CRISTINA COSTA

Secretária Municipal de Finanças
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Guarapari

Prefeitura

3ª CONVOCAÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO 001/2017

Publicação Nº 106539

3ª Convocação Edital de Processo Seletivo Simplificado 
001/2017, para Contratação Temporária de pessoal no 
âmbito da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e 
cidadania - SETAC.

O Prefeito Municipal de Guarapari, tendo em vista a clas-
sificação final publicada em 25/01/2017, convoca os can-
didatos abaixo citados para comparecerem na Gerência 
Administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assis-
tência e Cidadania – SETAC, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir do dia 10 (dez) de Novembro de 
2017, no horário de 08 (oito) às 18 (dezoito) horas, mu-
nido da documentação citada no item 7.2, do Edital nº. 
001/2017. O NÃO comparecimento implicará em sua de-
sistência, independente de notificação, ocasionando a con-
vocação do próximo candidato classificado.

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

6º LUCINÉA SIQUEIRA ALVES DA SILVA

CARGO: SUPERVISOR DE OFICINAS DE MÚSICA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

1º MÁRCIO PEREIRA MOTA

CARGO: PEDAGOGO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO

1º GABRIEL ABRAHÃO OLIVEIRA

Guarapari (ES), 09 de Outubro de 2017.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 616/2017 E OUTROS
Publicação Nº 106537

DECRETO Nº. 616/2017 - TORNAR SEM EFEITO o DECRE-
TO nº. 252/2015, que nomeou a senhora MIRIAN NAS-
CIMENTO SANTOS, aprovada no Concurso Público Edital 
nº 001/2010, para ocupar o cargo efetivo de AGENTE DE 
SERVIÇO OPERACIONAL I – ASO1 – CÓDIGO III, na fun-
ção de AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLAR. Este decreto 

entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir do dia 17/04/2015.

DECRETO Nº 634/2017 – Dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial no orçamento vigen-
te e dá outras providências.

PROC. 19695/2017 - CÂMARA

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 052/2017 COM LOTES EXCLUSIVOS 
PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

Publicação Nº 106394

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017 COM LOTES EXCLUSI-
VOS PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

PROCESSO Nº 10426/2017

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educa-
ção, por meio de sua pregoeira oficial, torna público o re-
sultado final do Pregão Presencial nº. 052/2017, que visa 
a contratação de empresa especializada com profissionais 
em educação musical (violão e violino), para atender aos 
alunos da Rede Municipal nos projetos implantados pela 
Secretaria Municipal da Educação – SEMED. Vencedores: 
JOÃO DANIEL CARDOSO DA COSTA-MEI no Lote 01, no 
valor de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos 
reais) e RAFAEL PIRES FARAGE no Lote 02, no valor de 
R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais). 
O pregão finalizou no valor total global de R$ 91.200,00 
(noventa e um mil e duzentos reais).

Guarapari, 09 de novembro de 2017.

Larissa Maria Santório Pereira

Pregoeira Oficial

SEMED - AVISO PE 017-2017
Publicação Nº 106518

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - AVISO DE ABER-
TURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 017/2017.

PROCESSO Nº: 059687/2017

OBJETO: aquisição de móveis para atender as escolas da 
rede municipal, em atendimento a Secretaria Municipal da 
Educação – SEMED, com lotes exclusivos para ME, EPP ou 
equiparadas.
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Início do acolhimento das propostas: às 08:00 horas do 
dia 23/11/2017.

Data e horário da abertura das propostas: às 09:00 horas 
do dia 24/11/2017.

Data e horário de abertura da sessão pública: às 09:30 
horas do dia 24/11/2017.

Edital disponível através do site www.licitacoes-e.com.br e 
www.guarapari.es.gov.br.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3361-4806

Guarapari/ES, 09 de novembro de 2017.

Larissa Maria Santório Pereira

Pregoeira Oficial - SEMED

SEMED - AVISO PE 038-2017 
Publicação Nº 106522

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - AVISO DE ABER-
TURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 038/2017 – EXCLUSIVO ME, 
EPP OU EQUIPARADAS

PROCESSO Nº: 10715/2017

OBJETO: aquisição de material permanente e material de 
consumo, para creche, em atendimento a Secretaria Muni-
cipal da Educação – SEMED.

Início do acolhimento das propostas: às 08:00 horas do 
dia 24/11/2017.

Data e horário da abertura das propostas: às 09:00 horas 
do dia 27/11/2017.

Data e horário de abertura da sessão pública: às 09:30 
horas do dia 27/11/2017.

Edital disponível através do site www.licitacoes-e.com.br e 
www.guarapari.es.gov.br.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3361-4806

Guarapari/ES, 09 de novembro de 2017.

Larissa Maria Santório Pereira

Pregoeira Oficial - SEMED

SEMED - AVISO PE 039-2017
Publicação Nº 106523

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - AVISO DE ABER-
TURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 039/2017 – EXCLUSIVO ME, 
EPP OU EQUIPARADAS

PROCESSO Nº: 15320/2017

OBJETO: aquisição de material descartável (copo plástico 
e guardanapo), em atendimento a Secretaria Municipal da 
Educação – SEMED.

Início do acolhimento das propostas: às 08:00 horas do 
dia 24/11/2017.

Data e horário da abertura das propostas: às 15:00 horas 
do dia 27/11/2017.

Data e horário de abertura da sessão pública: às 15:30 
horas do dia 27/11/2017.

Edital disponível através do site www.licitacoes-e.com.br e 
www.guarapari.es.gov.br.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3361-4806

Guarapari/ES, 09 de novembro de 2017.

Larissa Maria Santório Pereira

Pregoeira Oficial - SEMED

SEMED - AVISO PERP 040-2017
Publicação Nº 106519

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - AVISO DE ABER-
TURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº: 
040/2017.

PROCESSO Nº: 12668/2017

OBJETO: contratação de empresa especializada em forne-
cimento, recarga e instalação de placas indicativas e extin-
tores de incêndio, para as unidades escolares municipais 
de acordo com as requisições e normas do corpo de bom-
beiro em atendimento a secretaria Municipal da Educação 
– SEMED.

Início do acolhimento das propostas: às 08:00 horas do 
dia 23/11/2017.

Data e horário da abertura das propostas: às 15:00 horas 
do dia 24/11/2017.

Data e horário de abertura da sessão pública: às 15:30 
horas do dia 24/11/2017.

Edital disponível através do site www.licitacoes-e.com.br e 
www.guarapari.es.gov.br.

Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou 
tel.: (27) 3362-7788/3361-4806

Guarapari/ES, 09 de novembro de 2017.

Larissa Maria Santório Pereira

Pregoeira Oficial - SEMED
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Ibiraçu

Câmara Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
Publicação Nº 106498

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017

Exclusivo para ME e ou EPP

A Câmara Municipal de Ibiraçu, por intermédio da Pregoei-
ra Oficial, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, em conformidade com as Leis n.º 10.520/2002, 
n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 
123/2016, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, 
conforme descrição a seguir:

Pregão Presencial n.º 003/2017

Objeto: Aquisição de cadeiras novas para atender as de-
mandas da Câmara Municpal de Ibiraçu, conforme espe-
cificações e quantitativos constantes do Edital de Pregão 
Presencial - N.º 003/2017 e processo administrativo n.º 
090/2017.

Credenciamento: O credenciamento será iniciado com an-
tecedência de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido 
para a abertura do Pregão.

Abertura dos envelopes: Dia 27/11/2017 (terça-feira), às 
13 horas.

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do 
site da Câmara de Ibiraçu na internet, no seguinte en-
dereço: www.camaraibiracu.es.gov.br ou diretamente na 
Secretaria da Câmara, todos os dias, no horário das 12 às 
18 horas.

Demais informações: Tel.: (27) 3257.1417 ou 3257.2453.

Ibiraçu-ES, 10 de novembro de 2017

Angela Mª Tintori Polezeli

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
Publicação Nº 106500

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

Exclusivo para ME e ou EPP

A Câmara Municipal de Ibiraçu, por intermédio da Pregoei-
ra Oficial, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, em conformidade com as Leis n.º 10.520/2002, 
n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 
123/2016, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, 
conforme descrição a seguir:

Pregão Presencial n.º 004/2017

Objeto: Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicio-
nado do tipo Split Wall, inverter, 12.000 BTUS, 220 v, com 
instalação, para atender a Câmara Municipal de Ibiraçu, 
conforme especificações e quantitativos constantes do 
Edital PP - N.º 004/2017 e processo administrativo n.º 
099/2017.

Credenciamento: O credenciamento será iniciado com an-
tecedência de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido 
para a abertura do Pregão.

Abertura dos envelopes: Dia 28/11/2017 (terça-feira), às 
13 horas.

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do 
site da Câmara de Ibiraçu na internet, no seguinte en-
dereço: www.camaraibiracu.es.gov.br ou diretamente na 
Secretaria da Câmara, todos os dias, no horário das 12 às 
18 horas.

Demais informações: Tel.: (27) 3257.1417 ou 3257.2453.

Ibiraçu-ES, 10 de novembro de 2017

Angela Mª Tintori Polezeli

Pregoeira Oficial

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO 13/2017

Publicação Nº 106362

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 
de Ibiraçu/ES.
Contratada: Auto Posto Pedra Branca II Ltda
Objeto: aditar a avença original, com o fim de promo-
ver reajuste no preço do litro dos combustíveis gasolina 
e óleo diesel S500, visando a manutenção do equilíbrio 
contratual, de forma que a contratada manifesta expres-
samente sua concordância com esta alteração, a qual fica 

devidamente autorizada pela contratante.

Valor: Fica alterado o valor do preço do litro da gasolina 
para R$ 3,96 (três reais e noventa e seis centavos) por 
litro e do óleo diesel S500 para R$ 3,26 (três reais e de-
zesseis centavos) por litro.

Ratificação: ficam as demais cláusulas constantes no Con-
trato plenamente ratificadas, desde que não contrariem o 
que ficou convencionado no presente Termo.

Base Legal: artigo 65, caput, II, “d” da Lei Federal nº 
8.666/93.

http://www.camaraibiracu.es.gov.brou
http://www.camaraibiracu.es.gov.brou
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Data da assinatura: 31/08/2017

Ibiraçu/ES, 31 de agosto de 2017.

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO 13/2017

Publicação Nº 106364

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE 
de Ibiraçu/ES.

Contratada: Auto Posto Pedra Branca II Ltda

Objeto: aditar a avença original, com o fim de promover 
reajuste no preço do litro dos combustíveis gasolina e óleo 
diesel S500, visando a manutenção do equilíbrio contratu-
al, de forma que a contratada manifesta expressamente 
sua concordância com esta alteração, a qual fica devida-
mente autorizada pela contratante.

Valor: Fica alterado o valor do preço do litro da gasolina 
para R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos) por litro e do 
óleo diesel S500 para R$ 3,26 (três reais e vinte e seis 
centavos) por litro.

Ratificação: ficam as demais cláusulas constantes no Con-
trato plenamente ratificadas, desde que não contrariem o 
que ficou convencionado no presente Termo.

Base Legal: artigo 65, caput, II, “d” da Lei Federal nº 
8.666/93.

Data da assinatura: 2/10/2017

Ibiraçu/ES, 2 de outubro de 2017.

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo

PORTARIA 62/2017
Publicação Nº 106356

PORTARIA SAAE-IBI – Nº 62/2017

Dispõe sobre escala de plantão.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibira-
çu, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais;

Considerando as solicitações de serviços extraordinários 
nos finais de semana e feriados;

Considerando a necessidade de regulamentar a escala de 
plantões dos servidores e encarregados;

Considerando a Portaria SAAE IBI 28/2015;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a escala de plantão conforme anexo I.

Art. 2º A escala de plantão com rodízio é especifica para os 
finais de semana e feriados.

Art. 3° A escala poderá ser alterada com prévio aviso e/
ou de comum acordo, o que se dará por meio de memo-
rando expedido pela Diretoria com o "ciente" por parte do 
servidor.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Ibiraçu, 8 de novembro de 2017

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo

Anexo I

ESCALA DE PLANTÃO

Mês Dia Nome

novembro/
2017

02 e 03 Nivaldo Ribeiro Do Rosário

04 e 05 Genival Antônio Santiago da Cruz

11, 12 e 
15

José Geraldo Da Cruz

18 e 19 Elivelton Machado De Souza

20 e 21 Nivaldo Ribeiro Do Rosário

25 e 26 Genival Antônio Santiago da Cruz
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Itarana

Prefeitura

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PP N° 
046/2017

Publicação Nº 106396

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, tor-
na público aos interessados a RETIFICAÇÃO de parte do 
Edital, e retificações dos anexos II e IX, sendo remarcada 
a REABERTURA da sessão pública do pregão presencial nº 
046/2017 para o dia 24/11/2017 às 09h00mim, cujo obje-
to é o fornecimento de sistemas informatizados de gestão 
pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, 
implantação, treinamento, customização, migração, ade-
quação, suporte técnico, atualização e assistência técnica. 
EDITAL retificado através do site: www.itarana.es.gov.br. Infor-
mações (27)3720-4917 ou e-mail: licitacao@itarana.es.gov.br.

Itarana 09 de novembro de 2017

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

PORTARIA N° 451/2017
Publicação Nº 106363

PORTARIA Nº 451/2017

Revoga a Portaria nº 288/2017, que nomeia Srª. Dieniffer 
Lionel de Sousa, para exercer a função de Chefe de Servi-
ço no Gabinete do Prefeito e da outras providências.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “c” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 288/2017, que nomeia Srª. 
DIENIFFER LIONEL DE SOUSA, para exercer a função de 
Chefe de Serviço no Gabinete do Prefeito, a partir do dia 
08 de novembro de 2017, conforme justificativas constan-
tes no processo n° 004630/2017 de 08/11/2017.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de no-
vembro de 2017, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 09 de no-
vembro de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Municipal de Itarana

http://www.itarana.es.gov.br
mailto:licitacao@itarana.es.gov.br
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João Neiva

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

PORTARIA Nº 200
Publicação Nº 106418

PORTARIA Nº 200, de 09 de Novembro de 2017.

Concede afastamento para tratamento de saúde.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor GUILHERME FARINA PENA, 
ocupante do Cargo de Fiscal, classe “E”, Nível “I” a licença 
de 01(um) dia, a partir do dia 07/11/2017, conforme Arti-
go 74, Inciso I, da Lei 770/97.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07/11/2017.

João Neiva/ES, 09 de Novembro de 2017

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

PORTARIA Nº 201
Publicação Nº 106421

PORTARIA Nº 201, de 09 de Novembro de 2017.

Concede afastamento para tratamento de saúde.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora TAMYRES BORGES DO 
NASCIMENTO, ocupante do Cargo de Auxiliar Administra-
tivo, classe “F”, Nível ‘III” a licença de 01(um) dia, a partir 
do dia 08/11/2017, conforme Artigo 74, Inciso I, da Lei 
770/97.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 09 de Novembro de 2017

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

PORTARIA Nº 202
Publicação Nº 106423

PORTARIA Nº 202, de 09 de Novembro de 2017.

Concede abono ao servidor, conforme Lei Municipal nº 
2790/2015.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017

Art. 1º CONCEDER ao servidor HEBER MENDES LACERDA, 
ocupante do cargo MOTORISTA, Classe “F”, nível “I” a li-
cença de 01(um) dia, referente ao Abono do Servidor Pú-
blico no período de 27/11/2017, conforme, conforme Lei 
nº 2.790 de 16/09/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 09 de Novembro de 2017.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017
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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA Nº 005/2017

Publicação Nº 106456

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 005/2017

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público, com fulcro 
no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, a REVOGAÇÃO da 
Concorrência Pública em epígrafe, objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE CASAS POPULARES DO MUNICÍPIO PRESI-
DENTE KENNEDY - ETAPA 2. Salienta-se que o Município 
decidiu por sua REVOGAÇÃO em virtude dos questiona-
mentos e determinação de Suspensão do certame pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Deste 
modo, ressaltamos que os projetos serão devidamente 
elaborados, bem como que o edital será reelaborado com 
as devidas correções a fim de que, posteriormente, seja 
republicado.

Presidente Kennedy/ES, 09/11/2017.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 106504

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026429/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Thialq Souza Cruz 03453856759. 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 a contra-
tação de show musical artístico com a Banda Ginga Forro-
zear, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa 
Lúcia, neste Município no dia 18 de novembro de 2017, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026432/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Maxwell Burguez Barcelo 08010134708. A Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, In-
ciso III da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, 

a contratação de show musical artístico com a Banda Beijo 
com Mel, para apresentação na Festa da Comunidade de 
Santa Lúcia neste Município, no dia 18 de novembro de 
2017, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026428/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Telma Chaves de Carvalho 16464629719. A Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, In-
ciso III da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, 
a contratação de show musical artístico com Ruan Marques 
para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lú-
cia, neste Município, no dia 19 de novembro de 2017, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026430/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Maxwell Burguez Barcelo 08010134708. 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 pú-
blico, a contratação de show musical artístico com Odair 
de Paula para apresentação na Festa da Comunidade de 
Santa Lúcia, neste Município, no dia 19 de novembro de 
2017, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026431/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: M. Celso de S. Alves - 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 
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Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contra-
tação de show musical artístico com a Banda Lorenson, 
para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lú-
cia, neste Município, no dia 17 de novembro de 2017, no 
valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 027293/2017.

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, a contratação de show musical artístico 
com a Banda Os Garotos Capixabas, para apresentação 
na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, neste Município, 
no dia 19 de novembro de 2017, no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO – PROCESSO Nº 026434/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Alexsandro de Oliveira Campanha 09075465793. A Secre-
taria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vis-
ta do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 
25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público, a contratação de show musical artístico com Alex 
Campanha, para apresentação de na Festa da Comunidade 
de Santa Lúcia, neste Município, no dia 18 de novembro de 
2017, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 09 de novembro 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

RESUMO DE CONTRATOS, ATAS E ADITIVOS
Publicação Nº 106392

EXTRATO DO CONTRATO Nº 265/2017 – PROCESSO Nº 
017778/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Silvia Te-
les dos Santos. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 
01 (um) imóvel situado na Comunidade de Areinha, s/nº, 
Zona Rural, Presidente Kennedy/ ES, para abrigar a família 
da Sra. Priscila da Conceição Ferreira, que se encontra em 
situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 10.719,36 

(dez mil setecentos e dezenove reais e trinta e seis centa-
vos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 03/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 266/2017 – PROCESSO Nº 
021283/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Alessandra 
Gonçalves Batalha. Modalidade: Dispensa. Objeto: Loca-
ção de 01 (um) imóvel situado na Rua Projetada, s/nº, 
Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da 
Sra. Charline Pinto Corrêa, que se encontra em situação de 
Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 5.773,92 (cinco mil sete-
centos e setenta e três reais e noventa e dois centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 03/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 267/2017 – PROCESSO Nº 
017776/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Maria da 
Penha de Assis Santos. Modalidade: Dispensa. Objeto: Lo-
cação de 01 (um) imóvel situado na Rua Orozimbo Cor-
rêa, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a 
família da Sra. Vanusa Ricardo de Faria, que se encontra 
em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 3.518,72 
(três mil quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centa-
vos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 03/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 268/2017 – PROCESSO Nº 
021870/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Dileia Fer-
reira Mendes. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 
01 (um) imóvel situado na Rua Itaperuna, s/nº, Praia das 
Neves, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da 
Sra. Ana Paula Miranda Ventura, que se encontra em situ-
ação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 7.747,08 (sete 
mil setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 03/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 269/2017 – PROCESSO Nº 
021957/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Rutiléia de 
Jesus Guadêncio Almeida. Modalidade: Dispensa. Objeto: 
Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Dona Cabo-
cla, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a 
família da Sra. Cláudia Márcia Ribeiro, que se encontra 
em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 9.644,52 
(nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 
e dois centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
05/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 270/2017 – PROCESSO Nº 
014612/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Luana Paes 
Martins Oliveira. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação 
de 01 (um) imóvel situado na Rua Projetada, s/nº, Praia 
de Marobá, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família 
da Sra. Genária Silva Marvila, que se encontra em situa-
ção de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 6.995,16 (seis mil 
novecentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 05/10/2017.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 271/2017 – PROCESSO Nº 
024668/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Salvador Empreendimentos Ltda. Modalidade: Contrato à 
Ata de Registro de Preços nº 075/2017. Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada em locação de trator agríco-
la tracionado com implementos para atender a Secretaria 
Municipal de Agricultura. Valor: R$ 5.500.000,00 (cinco 
milhões e quinhentos mil reais). Vigência: 12 (doze) me-
ses. Assinatura: 05/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2017 – PROCESSO Nº 
018792/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Célia Ca-
rolina Bresinski Lage. Modalidade: Dispensa. Objeto: Lo-
cação de 01 (um) imóvel situado na Rua Átila Vivácqua, 
s/nº, 2º e 3º Pavimento, Centro, Presidente Kennedy/ES, 
para abrigar e atender a Divisão de Tecnologia da Infor-
mação, pertencente à Secretaria Municipal de Administra-
ção, deste Município. Valor: R$ 42.206,04 (quarenta e dois 
mil duzentos e seis reais e quatro centavos). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 06/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 273/2017 – PROCESSO Nº 
022087/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Luciara Vi-
dal da Silva. Modalidade: Dispensa. Objeto: Locação de 01 
(um) imóvel situado na Comunidade de Campo Novo, s/nº, 
Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família 
da Sra. Maria Helena Carias da Rocha, que se encontra 
em situação de Vulnerabilidade Social. Valor: R$ 7.627,08 
(sete mil seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 274/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Agroshow Agropecuária Ltda ME. Modalidade: Pregão Ele-
trônico nº 033/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos 
e materiais para atender ao centro de triagem de resíduos 
sólidos da Secretaria de Meio Ambiente com reserva de 
cota de até 25% para participação exclusiva de microem-
presa e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para 
microempresa e empresa de pequeno porte. Valor: R$ 
5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais). Vigência: Até 
31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 275/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Comercial Destaque Eireli ME. Modalidade: Pregão Eletrô-
nico nº 033/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos e 
materiais para atender ao centro de triagem de resídu-
os sólidos da Secretaria de Meio Ambiente com reserva 
de cota de até 25% para participação exclusiva de micro-
empresa e empresa de pequeno porte e itens exclusivos 
para microempresa e empresa de pequeno porte. Valor: 
R$ 121.000,00 (cento e vinte um mil reais). Vigência: Até 
31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 276/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Mercantil Mamut Eireli ME. Modalidade: Pregão Eletrô-
nico nº 033/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos e 
materiais para atender ao centro de triagem de resíduos 
sólidos da Secretaria de Meio Ambiente com reserva de 
cota de até 25% para participação exclusiva de microem-
presa e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para 
microempresa e empresa de pequeno porte. Valor: R$ 
11.449,65 (onze mil quatrocentos e quarenta e nove reais 
e sessenta e cinco centavos). Vigência: Até 31/12/2017. 
Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 277/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Cazele Sport Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 
033/2017. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais 
para atender ao centro de triagem de resíduos sólidos da 
Secretaria de Meio Ambiente com reserva de cota de até 
25% para participação exclusiva de microempresa e em-
presa de pequeno porte e itens exclusivos para microem-
presa e empresa de pequeno porte. Valor: R$ 31.295,00 
(trinta e um mil duzentos e noventa e cinco reais). Vigên-
cia: Até 31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 278/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Colect Vitória Comércio e Serviços Ltda. Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 033/2017. Objeto: Aquisição de equi-
pamentos e materiais para atender ao centro de triagem 
de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambiente com 
reserva de cota de até 25% para participação exclusiva 
de microempresa e empresa de pequeno porte e itens ex-
clusivos para microempresa e empresa de pequeno por-
te. Valor: R$ 38.391,25 (trinta e oito mil trezentos e no-
venta e um reais e vinte e cinco centavos). Vigência: Até 
31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 279/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Oliveira Andrade Empreendimentos Ltda ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 033/2017. Objeto: Aquisição de equi-
pamentos e materiais para atender ao centro de triagem 
de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambiente com 
reserva de cota de até 25% para participação exclusiva de 
microempresa e empresa de pequeno porte e itens exclu-
sivos para microempresa e empresa de pequeno porte. Va-
lor: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Vigência: 
Até 31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 280/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Agnus Comércio de Máquinas Equipamentos Ltda. Moda-
lidade: Pregão Eletrônico nº 033/2017. Objeto: Aquisição 
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de equipamentos e materiais para atender ao centro de 
triagem de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambien-
te com reserva de cota de até 25% para participação ex-
clusiva de microempresa e empresa de pequeno porte e 
itens exclusivos para microempresa e empresa de peque-
no porte. Valor: R$ 2.159,96 (dois mil cento e cinquen-
ta e nove reais e noventa e seis centavos). Vigência: Até 
31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 281/2017 – PROCESSO Nº 
007004/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Comercial Valentin Indústria e Comércio Ltda - ME. Moda-
lidade: Pregão Eletrônico nº 033/2017. Objeto: Aquisição 
de equipamentos e materiais para atender ao centro de 
triagem de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambien-
te com reserva de cota de até 25% para participação ex-
clusiva de microempresa e empresa de pequeno porte e 
itens exclusivos para microempresa e empresa de peque-
no porte. Valor: R$ 22.949,99 (vinte e dois mil novecentos 
e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Vi-
gência: Até 31/12/2017. Assinatura: 10/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 282/2017 – PROCESSO Nº 
024234/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
W B Produções Eventos Eireli. Modalidade: Inexigibilidade. 
Objeto: Contratação de Show Musical artístico com We-
lington e Laiza, para apresentação no dia 12 de outubro 
de 2017, na Festa da Comunidade de Monte Belo, neste 
Município. Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 
90 (noventa) dias. Assinatura: 11/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 283/2017 – PROCESSO Nº 
024410/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Residencial Vila Aconchego Ltda. Modalidade: Dispensa. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em presta-
ção de serviços de acolhimento institucional para pessoa 
idosa em caráter emergencial, a fim de abrigar o idoso 
Sr. Arnaldo Pereira, conforme decisão judicial. Valor: R$ 
19.044,00 (dezenove mil e quarenta e quatro reais). Vi-
gência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 11/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 284/2017 – PROCESSO Nº 
025123/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Igor Coelho Machado 13186137799. Modalidade: Inexi-
gibilidade. Objeto: Contratação de Show Musical Artístico 
com a Banda All Night, para apresentação no dia 17 de 
outubro de 2017, em homenagem à Semana do Professor 
no Ginásio de Esporte da Comunidade de Santo Eduardo. 
Valor: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Vigên-
cia: 90 (noventa) dias. Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 285/2017 – PROCESSO Nº 
022124/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
A. L. Construções Eireli - EPP. Modalidade: Concorrência 

Pública nº 002/2017. Objeto: Contratação de empre-
sa para execução da pavimentação, drenagem pluvial e 
implantação de rede de esgotamento sanitário e rede de 
distribuição de água potável das ruas da localidade de 
Campo Novo - Etapa 02. Valor: R$ 1.530.099,28 (um mi-
lhão quinhentos e trinta mil noventa e nove reais e vinte 
e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
17/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 286/2017 – PROCESSO Nº 
023309/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Federação Capixaba de Desporto Escolar. Modalida-
de: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de entidade para 
prestação de serviços de arbitragens em diversas moda-
lidades necessárias para a realização dos Jogos Escolares 
de Presidente Kennedy - JEPK, promovida pela Secretaria 
Municipal de Educação. Valor: R$ 57.000,00 (cinquenta 
e sete reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Assinatura: 
17/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 287/2017 – PROCESSO Nº 
023120/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
S/A A Gazeta. Modalidade: Inexigibilidade. Objeto: Con-
tratação de assinatura de Mídia Digital/Jornal Online de 
grande circulação estadual, para monitoramento da mídia 
e gestão de informação, para atender às necessidades do 
Gabinete da Prefeita. Valor: R$ 298,80 (duzentos e no-
venta e oito reais e oitenta centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 25/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 288/2017 – PROCESSO Nº 
018498/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Associa-
ção dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município 
de Presidente Kennedy/ES - (ASCPK). Modalidade: Dis-
pensa. Objeto: Contratação de Associação de Catadores 
para a prestação de serviços de triagem, processamento, 
beneficiamento, e destinação final adequada dos resíduos 
sólidos recicláveis, reutilizáveis, manutenção de usina, e 
campanha de educação ambiental não formal sobre co-
leta seletiva, sendo a coleta de responsabilidade da Pre-
feitura Municipal de Presidente Kennedy/ES. Valor: R$ 
196.870,08 (cento e noventa e seis mil oitocentos e se-
tenta reais e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura: 25/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 289/2017 – PROCESSO Nº 
025720/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Marka Produções Ltda – ME. Modalidade: Inexigibilidade. 
Objeto: Contratação de empresa para 06 (seis) apresenta-
ções artísticas com a Turma da Tina, para atender o proje-
to "Brinquedos e Brincadeiras" em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação, a realizar-se dos dias 25 a 27 
de outubro de 2017, nas Escolas e Ginásios do Município. 
Valor: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Vigência: 90 
(noventa) dias. Assinatura: 25/10/2017.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 290/2017 – PROCESSO Nº 
025853/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Carlos Magno Dorcelino de Aquino 16447103747. Modali-
dade: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Show Musi-
cal com Os Garotos Capixabas Acústico, para apresentação 
na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesana-
to, no dia 26 de outubro de 2017, na Praça Manoel Fricks 
Jordão. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 26/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 291/2017 – PROCESSO Nº 
026257/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a Coope-
rativa de Laticínios Selita. Modalidade: Dispensa. Objeto: 
Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Atila Vivác-
qua, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES, com Inscrição 
Municipal de Nº 01010250288001, para brigar a Sede do 
Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS), deste 
Municipio. Valor: R$ 52.266,48 (cinquenta e dois mil du-
zentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 31/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 292/2017 – PROCESSO Nº 
002976/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e o Consór-
cio Água de Presidente Kennedy. Modalidade: Tomada de 
Preços nº 003/2017. Objeto: Contratação de serviços de 
elaboração de projetos executivos para construção de 05 
(cinco) barragens de múltiplo uso, nas localidades de Ca-
cimbinha, Caetana, Mineirinho, Criador e Fazendinha, nes-
te Município. Valor: R$ 471.631,65 (quatrocentos e seten-
ta e um mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e 
cinco centavos). Vigência: 04 (quatro) meses. Assinatura: 
31/10/2017.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2017 – FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 021401/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e Rita Lúcia Nicoli. Modalidade: Dispensa. Objeto: 
Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Olímpio Pinto 
Campos Figueiredo, nº 206, Sala 306, Centro, Presiden-
te Kennedy/ES, para atender a demanda da Coordenação 
do Programa da ESF, deste Município. Valor: R$ 7.371,12 
(sete mil trezentos e setenta e um reais e doze centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 26/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Agrizzi Indústria e Comércio de Arte e Bloco Ltda ME. 
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
00036/2017. Objeto: Aquisição de material de construção 
para atender a Secretaria de Obras com reserva de cota 
de até 25% para participação exclusiva de microempresa 
e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para micro-
empresa e empresa de pequeno porte. Valor Registrado: 
R$ 65.005,00 (sessenta e cinco mil e cinco reais). Vigên-
cia: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Agroshow Agropecuária Ltda ME. Modalidade: Pregão Ele-
trônico para Registro de Preços n° 00036/2017. Objeto: 
Aquisição de material de construção para atender a Secre-
taria de Obras com reserva de cota de até 25% para parti-
cipação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno 
porte e itens exclusivos para microempresa e empresa de 
pequeno porte. Valor Registrado: R$ 29.063,96 (vinte e 
nove mil sessenta e três reais e noventa e seis centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Castelinho Material de Construção Eireli - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. 
Objeto: Aquisição de material de construção para atender 
a Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte e itens exclusivos para microempre-
sa e empresa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 
10.846,33 (dez mil oitocentos e quarenta e seis reais e 
trinta e três centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assi-
natura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: CB Bicalho Comércio Atacadista e Empreendimentos 
Eireli - EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços n° 00036/2017. Objeto: Aquisição de material 
de construção para atender a Secretaria de Obras com re-
serva de cota de até 25% para participação exclusiva de 
microempresa e empresa de pequeno porte e itens ex-
clusivos para microempresa e empresa de pequeno porte. 
Valor Registrado: R$ 16.386,20 (dezesseis mil trezentos e 
oitenta e seis reais e vinte centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Comercial Jordão Ltda - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 00036/2017. Objeto: Aquisição 
de material de construção para atender a Secretaria de 
Obras com reserva de cota de até 25% para participação 
exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte e 
itens exclusivos para microempresa e empresa de peque-
no porte. Valor Registrado: R$ 125.400,05 (cento e vinte 
cinco mil quatrocentos reais e cinco centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Comercial Peçanha e Marques Ltda - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. 
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Objeto: Aquisição de material de construção para atender 
a Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte e itens exclusivos para microempresa e 
empresa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 8.171,22 
(oito mil cento e setenta e um reais e vinte dois centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: G. N. Material de Construção Ltda - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. 
Objeto: Aquisição de material de construção para atender 
a Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte e itens exclusivos para microempre-
sa e empresa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 
39.504,38 (trinta e nove mil quinhentos e quatro reais e 
trinta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assi-
natura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
HZ Empreendimentos e Serviços Ltda - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. 
Objeto: Aquisição de material de construção para atender 
a Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% para 
participação exclusiva de microempresa e empresa de pe-
queno porte e itens exclusivos para microempresa e em-
presa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 204.747,00 
(duzentos e quatro mil e setecentos e quarenta e sete re-
ais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Kemacol Material de Construção Eireli - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. 
Objeto: Aquisição de material de construção para atender 
a Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte e itens exclusivos para microempre-
sa e empresa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 
114.292,25 (cento e quatorze mil duzentos e noventa e 
dois reais e vinte cinco centavos). Vigência: 12 (doze) me-
ses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
M. G. de Oliveira Milhorato Ltda - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. Ob-
jeto: Aquisição de material de construção para atender 
a Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% 
para participação exclusiva de microempresa e empresa 
de pequeno porte e itens exclusivos para microempresa e 

empresa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 245,80 
(duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Matel Materiais Elétricos Eireli - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. Ob-
jeto: Aquisição de material de construção para atender a 
Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% para 
participação exclusiva de microempresa e empresa de pe-
queno porte e itens exclusivos para microempresa e em-
presa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 49.882,75 
(quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e 
setenta e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses. As-
sinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Mercantil Mamut Eireli - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 00036/2017. Objeto: Aquisição 
de material de construção para atender a Secretaria de 
Obras com reserva de cota de até 25% para participação 
exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte e 
itens exclusivos para microempresa e empresa de peque-
no porte. Valor Registrado: R$ 176.226,01 (cento e se-
tenta e seis mil duzentos e vinte seis reais e um centavo). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Soares & Melo Comércio de Madeiras Ltda - ME. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
00036/2017. Objeto: Aquisição de material de construção 
para atender a Secretaria de Obras com reserva de cota 
de até 25% para participação exclusiva de microempresa 
e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para micro-
empresa e empresa de pequeno porte. Valor Registrado: 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2017 
– PROCESSO Nº 007237/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Uedson Sérgio de Pinho Carvalho - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 00036/2017. Obje-
to: Aquisição de material de construção para atender a 
Secretaria de Obras com reserva de cota de até 25% para 
participação exclusiva de microempresa e empresa de pe-
queno porte e itens exclusivos para microempresa e em-
presa de pequeno porte. Valor Registrado: R$ 42.547,40 
(quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e 
quarenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatu-
ra: 09/10/2017.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2017 
– PROCESSO Nº 027618/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Bahiense MSC Ltda - EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 00031/2017. Objeto: Contra-
tação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno 
porte para aquisição de materiais elétricos a fim de aten-
der a Secretaria de Agricultura e Pesca. Valor Registrado: 
R$ 41.281,13 (quarenta e um mil duzentos e oitenta e um 
reais e treze centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assi-
natura: 17/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2017 
– PROCESSO Nº 027618/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Castelinho Material de Construção Eireli - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00031/2017. 
Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou em-
presa de pequeno porte para aquisição de materiais elétri-
cos a fim de atender a Secretaria de Agricultura e Pesca. 
Valor Registrado: R$ 986,85 (novecentos e oitenta e seis 
reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) me-
ses. Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2017 
– PROCESSO Nº 027618/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Mercantil Mamut Eireli - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 00031/2017. Objeto: Contra-
tação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno 
porte para aquisição de materiais elétricos a fim de aten-
der a Secretaria de Agricultura e Pesca. Valor Registrado: 
R$ 70.837,91 (setenta mil oitocentos e trinta e sete reais 
e noventa e um centavos). Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2017 
– PROCESSO Nº 027618/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Matel Materiais Elétricos Eireli - ME. Modalidade: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 00031/2017. Obje-
to: Contratação exclusiva de microempresa ou empresa 
de pequeno porte para aquisição de materiais elétricos a 
fim de atender a Secretaria de Agricultura e Pesca. Valor 
Registrado: R$ 151.446,00 (cento e cinquenta e um mil e 
quatrocentos e quarenta e seis reais). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2017 
– PROCESSO Nº 027618/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Xaxame Serviços Ltda - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 00031/2017. Objeto: Contra-
tação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno 
porte para aquisição de materiais elétricos a fim de aten-
der a Secretaria de Agricultura e Pesca. Valor Registrado: 
R$ 2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2017 
– PROCESSO Nº 027618/2016.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Comercial Peçanha e Marques Ltda ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 00031/2017. 
Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou em-
presa de pequeno porte para aquisição de materiais elétri-
cos a fim de atender a Secretaria de Agricultura e Pesca. 
Valor Registrado: R$ 20.744,04 (vinte mil setecentos e 
quarenta e quatro reais e quatro centavos). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2017 
– PROCESSO Nº 006429/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
João Inarlei Silva Carletti - ME. Modalidade: Pregão Eletrô-
nico para Registro de Preços n° 00017/2017. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada em produção musical/
oficinas de Coral Polifônico para montagem de concertos, 
ensino de música e a fim de atender as diversas datas 
festivas do município. Valor Registrado: R$ 229.999,80 
(duzentos e vinte nove mil novecentos e noventa e nove 
reais e oitenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. As-
sinatura: 20/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2017 
– PROCESSO Nº 006828/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: T. O. Souza - ME. Modalidade: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n° 00032/2017. Objeto: Aquisição de 
tubos em concreto armado para atender as secretarias de 
Obras e Desenvolvimento da Agricultura e Pesca com re-
serva de Cota de até 25% para participação exclusiva de 
microempresa e empresa de pequeno porte e itens ex-
clusivos para microempresa e empresa de pequeno por-
te. Valor Registrado: R$ 60.400,00 (sessenta mil e qua-
trocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
31/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2017 
– PROCESSO Nº 006828/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Verde Areia Minerações Ltda. Modalidade: Pregão Ele-
trônico para Registro de Preços n° 00032/2017. Objeto: 
Aquisição de tubos em concreto armado para atender as 
secretarias de Obras e Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca com reserva de Cota de até 25% para participação 
exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte 
e itens exclusivos para microempresa e empresa de pe-
queno porte. Valor Registrado: R$ 318.099,00 (trezentos 
e dezoito mil e noventa e nove reais). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 31/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 022485/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: M. G. de Oliveira Milhorato - ME. Modali-
dade: Pregão Eletrônico nº 013/2017. Objeto: Contratação 
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exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 
para aquisição de uniforme a fim de atender a vigilância 
em Saúde. Valor Registrado: R$ 32.811,54 (trinta e dois 
mil oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Ana Maria Pires Belém -ME.Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 018/2017. Objeto: Contratação ex-
clusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 
para aquisição de aparelhos e equipamentos para atender 
o Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Básicas de 
Saúde. Valor Registrado: R$ 91.684,09 (noventa e um mil 
seiscentos e oitenta e quatro reais e nove centavos). Vi-
gência: 12 (doze) meses. Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Equipos Comercial Ltda. Modalida-
de: Pregão Eletrônico nº 018/2017. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 
para aquisição de aparelhos e equipamentos para atender 
o Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Básicas de 
Saúde. Valor Registrado: R$ 80.342,77 (oitenta mil tre-
zentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Esfera Master Comercial Eireli - EPP. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2017. Objeto: Contra-
tação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno 
porte para aquisição de aparelhos e equipamentos para 
atender o Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Bá-
sicas de Saúde. Valor Registrado: R$ 70.279,88 (setenta 
mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centa-
vos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: GDC da Silva Costa Eireli - EPP. Modali-
dade: Pregão Eletrônico nº 018/2017. Objeto: Contratação 
exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 
para aquisição de aparelhos e equipamentos para atender 
o Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Básicas de 
Saúde. Valor Registrado: R$ 19.955,50 (dezenove mil no-
vecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: K.C.R.S. Comércio de Equipamentos 

Eireli - EPP. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2017. 
Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou em-
presa de pequeno porte para aquisição de aparelhos e 
equipamentos para atender o Pronto Atendimento Munici-
pal e as Unidades Básicas de Saúde. Valor Registrado: R$ 
18.649,89 (dezoito mil seiscentos e quarenta e nove reais 
e oitenta e nove centavos). Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Macro Life Importadora de Produtos Mé-
dicos Eireli. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2017. 
Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou em-
presa de pequeno porte para aquisição de aparelhos e 
equipamentos para atender o Pronto Atendimento Muni-
cipal e as Unidades Básicas de Saúde. Valor Registrado: 
R$ 7.248,40 (sete mil duzentos e quarenta e oito reais e 
quarenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatu-
ra: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Metalic Medical Produtos Hospitalares 
Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2017. Obje-
to: Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de 
pequeno porte para aquisição de aparelhos e equipamen-
tos para atender o Pronto Atendimento Municipal e as Uni-
dades Básicas de Saúde. Valor Registrado: R$ 50.500,00 
(cinquenta mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Odontoplus Ltda - ME. Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 018/2017. Objeto: Contratação ex-
clusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 
para aquisição de aparelhos e equipamentos para atender 
o Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Básicas de 
Saúde. Valor Registrado: R$ 2.786,10 (dois mil setecentos 
e oitenta e seis reais e dez centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 23/10/2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2017 
– FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 010182/2016.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: PPS Produtos para Saúde Ltda - EPP. Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2017. Objeto: Contra-
tação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno 
porte para aquisição de aparelhos e equipamentos para 
atender o Pronto Atendimento Municipal e as Unidades Bá-
sicas de Saúde. Valor Registrado: R$ 19.300,00 (dezenove 
mil e trezentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assina-
tura: 23/10/2017.
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EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 0405/2016 – PROCESSO Nº 021869/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e Marcelo de 
Almeida Viana. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por 
mais 12 (doze) meses, e o reajuste (atualização) do mes-
mo, tendo inicio a partir do dia 12 de outubro de 2017. 
Valor: R$ 7.171,20 (sete mil cento e setenta e um reais e 
vinte centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 
03/10/2017.

EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 0268/2016 – PROCESSO Nº 023196/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
Ecopavi Engenharia Ltda EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de 
execução e conclusão das obras, bem como o prazo de vi-
gência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ten-
do início a partir do dia 11 de outubro de 2017. Vigência: 
120 (cento e vinte) dias. Assinatura: 03/10/2017.

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 0287/2016 – PROCESSO Nº 009713/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empre-
sa: Construsul Ltda EPP. Objeto: Acréscimo de aproxi-
madamente 24,93% (vinte quatro vírgula noventa e três 
por cento) ao valor do contrato inicialmente contratado, 
mediante planilha reprogramada com contabilização de 
acréscimo e decréscimo. Assinatura: 05/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00084/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024066/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Angai Distribuidora de Medicamen-
tos Ltda EPP. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por 
cento), referente ao valor do Lote 067 da Ata de Registro 
de Preços. Valor: R$ 799,50 (setecentos e noventa e nove 
reais e cinquenta centavos). Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00085/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024072/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Centermedi Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco 
por cento), referente aos valores dos Lotes 016, 092, 121, 
134, 136, 202 e 209 da Ata de Registro de Preços. Valor: 
R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais). Assi-
natura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00087/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024073/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. 
Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), refe-
rente aos valores dos Lotes 011, 027, 200 e 203 da Ata de 
Registro de Preços. Valor: R$ 4.623,75 (quatro mil seis-
centos e vinte e três reais). Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00088/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024069/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Costa Camargo Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco 
por cento), referente aos valores dos Lotes 100, 120 e 
135 da Ata de Registro de Preços. Valor: R$ 12.775,00 
(doze mil setecentos e setenta e cinco reais). Assinatura: 
17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00089/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024071/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Cristália Produtos Químicos Farma-
cêuticos Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por 
cento), referente ao valor do Lote 073 da Ata de Regis-
tro de Preços. Valor: R$ 1.742,50 (um mil setecentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Assinatura: 
17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00090/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024068/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Dimaster Comércio de Produtos Hospi-
talares Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por 
cento), referente aos valores dos Lotes 12, 30 e 56 da Ata 
de Registro de Preços. Valor: R$ 12.447,50 (doze mil qua-
trocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00092/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024074/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Inovamed Comércio de Medicamentos 
Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), 
referente aos valores dos Lotes 038, 039 e 081 da Ata de 
Registro de Preços. Valor: R$ 2.325,00 (dois mil trezentos 
e vinte e cinco reais). Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00093/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024067/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: Oncovit Distribuidora de Medicamentos 
Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), 
referente ao valor do Lote 101 da Ata de Registro de Pre-
ços. Valor: R$ 2.982,50 (dois mil novecentos e oitenta e 
dois reais e cinquenta centavos). Assinatura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00096/2016 - FUNDO DE SAÚ-
DE - PROCESSO Nº 024070/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Supermédica Distribuidora Hospitalar 
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Eireli. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), 
referente aos valores dos Lotes 52 e 53 da Ata de Registro 
de Preços. Valor: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Assi-
natura: 17/10/2017.

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 027/2013 – PROCESSO Nº 024976/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: 
CTRCI - Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de 
Itapemirim Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo do contra-
to por mais 01 (um) mês, tendo início a paritr do dia 29 de 
outubro de 2017. Assinatura: 18/10/2017.

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 088/2013 - PROCESSO Nº 022612/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e a 
empresa: Unigran São Francisco Empreendimentos e Par-
ticipações Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, e o reajuste (atualização) ao 
valor do mesmo, tendo início a partir do dia 28 de outubro 
de 2017. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R$ 30.712,17 
(trinta mil setecentos e doze reais e dezessete centavos). 
Assinatura: 19/10/2017.

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 086/2013 - PROCESSO Nº 022611/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
a empresa: Porto Velho Turismo Ltda - ME. Objeto: Pror-
rogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, 
ou até que seja homologado o novo processo licitatório, e 
o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, tendo início a 
partir do dia 28 de outubro de 2017. Vigência: 12 (doze) 
meses. Valor: R$ 339.546,01 (trezentos e trinta e nove mil 
quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo). Assina-
tura: 19/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 398/2016 - PROCESSO Nº 025148/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, 
e Ely Monteiro Gomes. Objeto: Prorrogação do prazo do 
contrato por mais 12 (doze) meses, e o reajuste (atuali-
zação) do valor do mesmo, tendo inicio a partir do dia 23 
de outubro de 2017. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R$ 
44.821,01 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e um 
reais e um centavo). Assinatura: 20/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 014/2017 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 
022733/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/
ES, e a empresa: D F Del’ Esposti Prótese Dentária - ME. 
Objeto: Acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) ao valor 
do Contrato. Valor: R$ 123.422,50 (cento e vinte e três mil 
quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). 
Assinatura: 26/10/2017.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 00028/2015 - FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO 
Nº 024122/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e a empresa: Multlimpe Conservadora de Serviços 
Ltda - EPP. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato por 
mais 12 (doze) meses, tendo início a partir do dia 04 de 
novembro de 2017. Valor: R$ 4.580.890,00 (quatro mi-
lhões quinhentos e oitenta mil oitocentos e noventa reais). 
Assinatura: 26/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 00044/2016 - FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO 
Nº 024010/2017.

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kenne-
dy/ES, e Adauto Jordão. Objeto: Prorrogação do prazo do 
contrato por mais 12 (doze) meses, e a atualização do 
valor do mesmo, tendo início a partir do dia 01 de novem-
bro de 2017. Valor: R$ 18.317,76 (dezoito mil trezentos 
e dezessete reais e setenta e seis centavos). Assinatura: 
27/10/2017

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 0413/2016 - PROCESSO Nº 025139/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
João Carlos Baiense. Objeto: Prorrogação do prazo do con-
trato por mais 12 (doze) meses e o reajuste (atualização) 
do valor do mesmo, tendo início a partir do dia 20 de no-
vembro de 2017. Valor: R$ 14.799,51 (quatorze mil sete-
centos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). 
Assinatura: 30/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 0415/2016 - PROCESSO Nº 025143/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
Taciana Paganotti Rizzo. Objeto: Prorrogação do prazo do 
contrato por mais 12 (doze) meses e o reajuste (atuali-
zação) do valor do mesmo, tendo início a partir do dia 04 
de novembro de 2017. Valor: R$ 10.438,62 (dez mil qua-
trocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). 
Assinatura: 30/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 0412/2016 - PROCESSO Nº 025147/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kenne-
dy. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato por mais 12 
(doze) meses e o reajuste (atualização) do valor do mes-
mo, tendo início a partir do dia 13 de novembro de 2017. 
Valor: R$ 16.869,22 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e 
nove reais e vinte dois centavos). Assinatura: 30/10/2017.

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILA-
MENTO AO CONTRATO Nº 00003/2016 -PROCESSO Nº 
018720/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
a empresa: Construtora Roma Ltda. Objeto: Reajuste re-
ferente a 14ª (décima quarta) medição do contrato ocor-
rida no período de 04/07/2017 à 24/07/2017. Valor: R$ 
71.732,47 (setenta e um mil setecentos e trinta e dois re-
ais e quarenta e sete centavos). Assinatura: 16/10/2017.
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EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO Nº 00003/2016 -PROCESSO Nº 020198/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
a empresa: Construtora Roma Ltda. Objeto: Reajuste re-
ferente a 15ª (décima quinta) medição do contrato ocor-
rida no período de 25/07/2017 à 10/08/2017. Valor: R$ 
49.507,54 (quarenta e nove mil quinhentos e sete reais 
e cinquenta e quatro centavos). Assinatura: 16/10/2017.

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILA-
MENTO AO CONTRATO Nº 00268/2016 -PROCESSO Nº 
022868/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
a empresa: Ecopavi Engenharia Ltda. Objeto: Reajuste re-
ferente a 13ª medição do Contrato ocorridas no período de 
16/08/2017 à 15/09/2017. Valor: R$ 79.502,77 (setenta 
e nove mil quinhentos e dois reais e setenta e sete centa-
vos). Assinatura: 16/10/2017.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILA-
MENTO AO CONTRATO Nº 00287/2016 -PROCESSO Nº 
019357/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e a 
empresa: Construsul Ltda EPP. Objeto: Reajuste referente 
à 6ª medição do Contrato efetuada no dia 17/07/2017, 

conforme cálculo do fiscal do contrato em anexo ao pro-
cesso, referente ao Item 02 - (Infraestrutura do Lotea-
mento de Interesse Social). Valor: R$ 36.246,85 (trinta e 
seis mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos). Assinatura: 16/10/2017.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILA-
MENTO AO CONTRATO Nº 00246/2016 -PROCESSO Nº 
019525/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
a empresa: Construtora Premocil Ltda. Objeto: Reajuste 
referente à 12ª medição do Contrato ocorridas no período 
de 17/07/2017 à 16/08/2017. Valor: R$ 208.144,22 (du-
zentos e oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte 
dois centavos). Assinatura: 24/10/2017.

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILA-
MENTO AO CONTRATO Nº 00246/2016 -PROCESSO Nº 
022489/2017.

Partes: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, e 
a empresa: Construtora Premocil Ltda. Objeto: Reajuste 
referente à 13ª medição do contrato ocorridas no período 
de 17/08/2017 à 16/09/2017.Valor: R$ 189.580,62 (cento 
e oitenta e nove mil quinhentos e oitenta reais e sessenta 
e dois centavos). Assinatura: 24/10/2017.

Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2017 PROCESSO Nº 21.535/2017 
Publicação Nº 106455

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2017

PROCESSO Nº 21.535/2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES, por intermédio da Comissão de Ava-
liação de Produtos e Serviços - COAPS, conforme decreto n°075, de 04 de setembro de 2017, vem tornar público aos 
interessados que está disponível o Edital de CREDENCIAMENTO N° 005/2017, O presente Chamamento tem como objeto 
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de exames especializados para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Kennedy – ES, com base na Tabela de preços do CIM POLO SUL, 
compreendendo exames com laudos, para atendimento a pacientes da rede pública municipal de saúde. Os interessados 
deverão protocolar seus documentos em envelope lacrado, junto ao Setor Protocolo da Prefeitura Municipal de Presidente 
Kennedy-ES, sito a Rua Antônio Jacques Soares nº 56, Centro, até o dia 04 de dezembro de 2017, no horário das 8 às 11 
horas e 12:30 às 17 horas, exceto na sexta-feira que será até às 16 horas. Informações sobre o presente procedimento 
e cópia do Edital poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço: Rua: Sebastião Vieira de Menezes, 
s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES - CEP: 29.350-000 - TEL: (28) 3535-1321 ou pelo site www.presidentekennedy.
es.gov.br.

Presidente Kennedy, em 09 de novembro de 2017.

Alexandre Wanderley de Almeida

PRESIDENTE – COAPS

DECRETO Nº 075/2017
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 1417/2017
Publicação Nº 106445

DECRETO Nº 1417/2017

APROVA INSTRUÇÃO NORMATIVA, PROPOSTA PELA SE-
CRETARIA DE GABINETE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

O Prefeito de santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito 
Santo no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a CI/PMSMJ/CONTROLADORIA GERAL 
Nº 133/2017, protocolizada em 14/02/2017, sob o nº 
3046/2017;

- considerando que o Controle Interno, previsto no art. 2º 
I a XLI da Lei Municipal 1464/2012 deve ser regido por 
normas de procedimentos específicos para execução das 
atividades setoriais;

- considerando a Lei Complementar Municipal 1961/2017, 
fluxograma anexo II da Secretaria de Gabinete;

- considerando finalmente o disposto nos art. 53, 56, inci-
sos I, IV, Art.72 VI, XXIV e XL da Lei Orgânica do Município 
de Santa Maria de Jetibá.

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa da Secretaria 
de Gabinete, fazendo parte deste decreto:

a) INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DE GABINE-
TE - SUPDOC – 001/2017 – VERSÃO 01 - “DISPÕE SOBRE 
A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTI-
VO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ”.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SUPERINTENDENCIA DE DO-
CUMENTOS OFICIAIS -

SUPDOC Nº 001/2017

VERSÃO 01

DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO 
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE 
JETIBÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Versão: 01

Data De Aprovação: 08/11/2017

Ato De Aprovação: Decreto nº 1417/2017

Unidade Responsável: Secretaria de Gabinete - Superin-
tendência de Documentos Oficiais.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por finalidade dis-
ciplinar normas procedimentais, para padronizar a rotina 
interna que dispõe sobre a publicação dos atos oficiais, 
com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplica-
ção dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange o Poder Execu-
tivo Municipal.

CAPÍTULO III

DA BASE LEGAL

Art. 3º. A presente Instrução Normativa tem como base 
legal as seguintes legislações:

a) Constituição federal de 1988;

b) Lei Federal nº 4.320/64;

c) Lei complementar nº 101/2000 – LRF;

d) Lei Federal nº 8666/93 – Licitações e Contratos;

e) Lei Federal nº 8.429/92 – Improbidade Administrativa;

f) Lei Federal nº 10.028/00 – Art. 5º infração administra-
tiva contras as leis de finanças públicas;

g) Decreto-lei nº 201/67 – Responsabilidade de Prefeitos 
e vereadores;

h) Lei Orgânica do Município Emenda Revisional nº 1/2014;
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i) Lei Municipal nº 2010/2017 – Adota o Diário Oficial dos 
Municípios do ES- AMUNES).

CAPÍTULO IV

DOS CONCEITOS

Art. 4º. Para fins desta Instrução Normativa entende-se 
que Ato Oficial é toda documentação que deve caracteri-
zar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de lingua-
gem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade, fun-
damentalmente esses atributos decorrem da Constituição 
Federal, que dispõe no artigo 37, sendo a Publicidade e a 
Impessoalidade princípios fundamentais de toda adminis-
tração público.

Art. 5º. A finalidade da publicidade dos Atos Oficiais tam-
bém norteia pelo dever da transparência e informação da 
Administração perante o cidadão, ou então pelo próprio 
interesse do cidadão pela notícia ou ato administrativo pu-
blicado.

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SUPERINTENDENCIA DE DO-
CUMENTOS OFICIAIS -

SUPDOC Nº 001/2017

VERSÃO 01

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6º. É de responsabilidade da Superintendência de Do-
cumentos Oficiais:

I - publicar leis, decretos, portarias e demais atos oficiais 
do Município;

II - editar os Atos Oficiais (Portarias, Decretos e Leis Mu-
nicipais sancionadas pelo Chefe do Poder Executivo), con-
forme instruções e pareceres constantes nos processos 
originários; preparar a homologação e/ou adjudicação dos 
processos licitatórios e dar sequencia com as confecções 
dos contratos e/ou Atas de Registro de Preços dos licitan-
tes vencedores; confecção de aditamentos de contratos; 
confecção de Convênios e seus aditamentos; confecção 
de Termos de Parcerias (Termo de Colaboração, Termo de 
Fomento e Termo de Cooperação); elaboração de Ofícios 
em geral e seus devidos encaminhamentos; controles de 
documentos em geral, arquivamento e guarda dos Atos 
Oficiais.

III - articular, coordenar e orientar permanentemente às 
gerências das demais Secretarias Municipais ou dos ór-
gãos de hierarquia equivalente responsáveis pelas funções 
de serviços internos, especialmente dos processos que 
originarão Atos Oficiais compreendidos no âmbito de sua 
competência.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º. Da Publicação dos Atos Oficiais, ou seja, a Publi-
cidade Legal:

I – a publicidade legal é a que se destina a dar conheci-
mento de Atos Oficiais, legais e administrativos tais como: 
Leis, decretos, portarias, contratos e seus aditamentos, 
convênios e seus aditamentos, Termos de Parcerias, ex-
tratos de dispensa de licitações, inexigibilidades, editais, 
entre outros;

II – a legislação assegura ao cidadão o acesso à informa-
ção, e ao Gestor Público a responsabilidade de publicar 
todos os Atos, consagrando seu caráter de transparência;

III – a publicação dos atos Oficiais atenderá aos requisitos 
de autenticidade, de integridade e de validade jurídica;

IV – as informações contidas nos Atos Oficiais quais sejam 
administrativos ou legais deverão ser escrita de forma cla-
ra e objetiva, possibilitando fácil entendimento ao cidadão 
e garantindo o acesso universal e a transparência da ad-
ministração dos recursos públicos;

V – toda publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo 
deverá ser efetivada por meio da Superintendência de Do-
cumentos Oficiais pertencente a Secretaria de Gabinete.

Art. 8º. Das sanções aplicadas quando da não Publicação 
dos Atos Oficiais:

I – com base no Decreto-lei nº 201/67, art. 4º são infra-
ções político administrativas dos Prefeitos Municipais su-
jeitas ao julgamento pela Câmara Municipal dos Vereado-
res e sancionadas com cassação de mandato se:

a) retardar a publicidade ou deixar de publicar as Leis e 
Atos sujeitos a essa formalidade;

II – com base na Lei nº 8.429/92, art. 11 constitui ato 
de improbidade administrativa que atenta os princípios da 
administração publica qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade ás instituições e notadamente se:

a) negar publicidade aos Atos Oficiais;

III – com base na Lei nº 10.028/00 – Artigo 5º constitui 
infração administrativa contras as leis de finanças publicas 
se:

a) deixar de enviar e divulgar o relatório de gestão fiscal, 
nos prazos e condições estabelecidas em lei (que deverá 
ser realizado pela Gerência de Contabilidade).

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SUPERINTENDENCIA DE DO-
CUMENTOS OFICIAIS -

SUPDOC Nº 001/2017

VERSÃO 01

Art. 9º. Dos veículos de Publicação dos Atos Oficiais:

I – As publicações dos Atos Oficiais, deste Município de-
verão ser efetivadas por meio dos Sites Oficiais, no Diário 
Oficial dos Municípios (DOM), no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo (quando houver exigência legal) e no Di-
ário Oficial da União (quando houver exigência legal) e jor-
nais de grande circulação (quando houver exigência legal).
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Art. 10. Da Publicação dos Atos Oficiais produzidos pelo 
Executivo:

I – os Atos Oficiais produzidos pelo Executivo, tais como: 
leis municipais, leis promulgadas pelo Legislativo; De-
cretos; Regulamentos; Resoluções; Portarias; Instruções 
Normativas; Circulares; Avisos; Atas; Despachos; Mensa-
gens; Relatórios; Editais de Concursos; Requerimentos; 
Extratos de Convênio; Extratos de Contratos; Atos de Pes-
soal; entre outros atos sujeitos a publicação, deverão ser 
publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM), ou na 
forma exigida por Lei;

II – os atos oficiais produzidos na Secretaria Jurídica serão 
publicados pela Gerência de Apoio Administrativo daquele 
setor;

III – As normas legais e administrativas deverão ser publi-
cadas até o 5º dia útil do mês subsequente com exceção 
daquelas que exigir prazos diferenciados.

§ 1º. Da Publicação das contas Públicas/Gestão Fiscal, de-
verão ser publicados pela Gerência de Contabilidade:

I – os relatórios das Contas Públicas tais como: RREO Rela-
tório Resumido da Execução Orçamentária; RGF Relatório 
de Gestão Fiscal; Peças de Planejamento, Edital de Contas 
à disposição, entre outros Atos sujeitos a publicação de-
verão ser publicados no Site Oficial do Poder Executivo e 
Portal da Transparência do Município;

II – quanto aos balancetes mensais estes deverão ser pu-
blicados no Portal da Transparência do Município;

III – o Balanço Geral será publicado através do Portal da 
Transparência do Município;

IV – os prazos de publicações das contas públicas obe-
decerão a sua legislação vigente e as determinações do 
Tribunal de Contas do Estado.

§ 2º. Da Publicação dos Processos de Licitação, serão pu-
blicados pela Comissão Permanente de Licitação (CPL):

I – os avisos de Editais e demais Atos de Licitação nas 
modalidades de Concorrência, Tomada de Preços, Concur-
sos e Leilões deverão ser publicados no Diário Oficial dos 
Municípios ou no Diário Oficial do Estado ou em Jornal de 
Grande Circulação (quando houver exigência legal) e no 
Site Oficial de cada Poder;

II – os avisos de Editais e demais Atos de Licitação re-
ferente à modalidade Pregão amparada pela Lei Federal 
10.520/02 deverão ser publicados no Diário Oficial dos 
Municípios ou no Diário Oficial do Estado ou em Jornal de 
Grande Circulação (quando houver exigência legal) e no 
Site Oficial de cada Poder;

III – a publicação dos Atos de Licitação para contratação 
ou aquisição com recursos da União deverão ser publica-
dos no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado 
e no site oficial de cada Poder;

IV – as publicações dos Atos de licitação obedecerão aos 
prazos segundo a sua modalidade.

Art. 11. Do pedido de Publicação dos Atos Oficiais:

I – as Unidades do Poder Executivo deverão enviar seus 
arquivos de publicações de Atos Oficiais para o e-mail (as-
sessoriagab@pmsmj.es.gov.b) da Superintendência de 
Documentos Oficiais, em dias úteis, no horário de 8 às 
11h30 e das 13 às 16 horas, bem como comunicar o envio, 
via telefone.

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SUPERINTENDENCIA DE DO-
CUMENTOS OFICIAIS -

SUPDOC Nº 001/2017

VERSÃO 01

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 12. O envio de arquivos para publicação sem a obser-
vância das condições e procedimentos estabelecidos nesta 
Instrução Normativa constituirá na devolução à Secretaria 
Requisitante, ocasião em que não será realizada a publica-
ção do ato oficial.

Art. 13. Os titulares das unidades integrantes da estrutura 
organizacional do Município se obrigam a cumprir e zelar 
pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos 
nesta Instrução Normativa.

Art. 14. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta 
Instrução poderão ser obtidos junto à a Controladoria Ge-
ral, por sua vez, por meio de procedimentos de auditoria 
interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por 
parte das diversas Unidades Executoras.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de Novembro de 2017.

HILARIO ROEPKE

Prefeito Municipal

SEBASTIÃO LUIZ SILLER

Controlador Geral

ZILDA MARIA KRAUSE PELLACANI

Secretária de Gabinete

BERNARDETE ZINETE CORONA DETTMANN

Assessora Especial

WANUZA SCHULTZ FRIEDRICH

Gerente de Documentos, Publicidade e Notarial
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DECRETO N° 1418/2017
Publicação Nº 106449

DECRETO Nº 1418/2017

NOMEIA RAFAEL MOTTA DA SILVA PARA O CARGO PÚBLI-
CO DE MOTORISTA. O Prefeito Municipal de Santa Maria 
de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais e,

- considerando que Rafael Motta da Silva prestou o Con-
curso Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja homo-
logação foi publicada em 10/03/2016 no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado RAFAEL MOTTA DA SILVA, para o 
Cargo Público de MOTORISTA, constante do Anexo I de 
que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 346/97, Carreira 
“III”, Grupo Ocupacional – IV – Transportes, com a re-
muneração de que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 
346/97 e suas alterações, aprovado na 54ª classificação 
no Concurso Público homologado conforme publicação Di-
ário Oficial do Estado do Espírito Santo em 10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1419/2017
Publicação Nº 106450

DECRETO Nº 1419/2017

NOMEIA EZEQUIEL HERZOG PARA O CARGO PÚBLICO DE 
MOTORISTA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jeti-
bá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais e,

- considerando que Ezequiel Herzog prestou o Concurso 
Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja homologação 
foi publicada em 10/03/2016 no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado EZEQUIEL HERZOG, para o Cargo 
Público de MOTORISTA, constante do Anexo I de que trata 
o Art. 2° da Lei Municipal n° 346/97, Carreira “III”, Grupo 
Ocupacional – IV – Transportes, com a remuneração de 
que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 346/97 e suas 
alterações, aprovado na 55ª classificação no Concurso Pú-
blico homologado conforme publicação Diário Oficial do Es-
tado do Espírito Santo em 10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1420/2017
Publicação Nº 106451

DECRETO Nº 1420/2017

NOMEIA ALEXANDRE FERREIRA SANTOS PARA O CARGO 
PÚBLICO DE MOTORISTA. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando que Alexandre Ferreira Santos prestou o 
Concurso Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja ho-
mologação foi publicada em 10/03/2016 no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado ALEXANDRE FERREIRA SANTOS, 
para o Cargo Público de MOTORISTA, constante do Anexo 
I de que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 346/97, Car-
reira “III”, Grupo Ocupacional – IV – Transportes, com a 
remuneração de que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 
346/97 e suas alterações, aprovado na 56ª classificação 
no Concurso Público homologado conforme publicação Di-
ário Oficial do Estado do Espírito Santo em 10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1421/2017
Publicação Nº 106452

DECRETO Nº 1421/2017

NOMEIA FLAVIO DAS NEVES TEIXEIRA PARA O CARGO 
PÚBLICO DE MOTORISTA. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando que Flavio das Neves Teixeira prestou o 
Concurso Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja ho-
mologação foi publicada em 10/03/2016 no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado FLAVIO DAS NEVES TEIXEIRA, para 
o Cargo Público de MOTORISTA, constante do Anexo I de 
que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 346/97, Carreira 
“III”, Grupo Ocupacional – IV – Transportes, com a re-
muneração de que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 
346/97 e suas alterações, aprovado na 57ª classificação 
no Concurso Público homologado conforme publicação Di-
ário Oficial do Estado do Espírito Santo em 10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1422/2017
Publicação Nº 106453

DECRETO Nº 1422/2017

NOMEIA LEVI KUSTER PARA O CARGO PÚBLICO DE MOTO-
RISTA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que Levi Kuster prestou o Concurso Pú-
blico Municipal Edital nº 002/2015, cuja homologação foi 
publicada em 10/03/2016 no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado LEVI KUSTER, para o Cargo Público 
de MOTORISTA, constante do Anexo I de que trata o Art. 
2° da Lei Municipal n° 346/97, Carreira “III”, Grupo Ocu-
pacional – IV – Transportes, com a remuneração de que 
trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 346/97 e suas alte-
rações, aprovado na 58ª classificação no Concurso Público 
homologado conforme publicação Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo em 10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1423/2017
Publicação Nº 106457

DECRETO Nº 1423/2017

NOMEIA SERGIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO OCTAVIO 
PARA O CARGO PÚBLICO DE MOTORISTA. O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que Sergio Roberto da Conceição Octavio 
prestou o Concurso Público Municipal Edital nº 002/2015, 
cuja homologação foi publicada em 10/03/2016 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado SERGIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO 
OCTAVIO, para o Cargo Público de MOTORISTA, constan-
te do Anexo I de que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 
346/97, Carreira “III”, Grupo Ocupacional – IV – Transpor-
tes, com a remuneração de que trata o Anexo II do Art. 
2° da Lei n° 346/97 e suas alterações, aprovado na 59ª 
classificação no Concurso Público homologado conforme 
publicação Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 
10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1424/2017
Publicação Nº 106458

DECRETO Nº 1424/2017

NOMEIA JOCIMAR TELLES DA SILVA PARA O CARGO PÚ-
BLICO DE MOTORISTA. O Prefeito Municipal de Santa Ma-
ria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando que Jocimar Telles da Silva prestou o Con-
curso Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja homo-
logação foi publicada em 10/03/2016 no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado JOCIMAR TELLES DA SILVA, para 
o Cargo Público de MOTORISTA, constante do Anexo I de 
que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 346/97, Carreira 
“III”, Grupo Ocupacional – IV – Transportes, com a re-
muneração de que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 
346/97 e suas alterações, aprovado na 60ª classificação 
no Concurso Público homologado conforme publicação Di-
ário Oficial do Estado do Espírito Santo em 10/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo;

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1425/2017
Publicação Nº 106459

DECRETO Nº 1425/2017

NOMEIA JULIA FRANCO MAIER TRABACH PARA O CARGO 
PÚBLICO DE AGENTE DE ARRECADAÇÃO. O Prefeito Muni-
cipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que Julia Franco Maier Trabach prestou o 
Concurso Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja ho-
mologação foi publicada em 01/03/2016 no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeada ULIA FRANCO MAIER TRABACH, 
para o Cargo Público de AGENTE DE ARRECADAÇÃO, cons-
tante do Anexo I de que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 
346/97, Carreira “II”, Grupo Ocupacional – VI – Fisco, com 
a remuneração de que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 
346/97 e suas alterações, aprovada na 6ª classificação no 
Concurso Público, homologado conforme publicação Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo em 01/03/2016.

Art. 2°. A posse da concursada no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. A nomeada cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1426/2017
Publicação Nº 106460

DECRETO Nº 1426/2017

NOMEIA MAICON ALMEIDA PARA O CARGO PÚBLICO DE 
AGENTE DE ARRECADAÇÃO. O Prefeito Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais e,

- considerando que Maicon Almeida prestou o Concurso 
Público Municipal Edital nº 002/2015, cuja homologação 
foi publicada em 01/03/2016 no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo;

- considerando o disposto nos Arts. 8° Inc. I, 9° Inc. I, 10 
e 11 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Santa Maria de Jetibá, Lei Complementar n° 331/97 de 
09/10/97;

- considerando o disposto no Art. 37, Inc. II e Art. 41 
“caput” da Constituição Federal de 1988;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeado MAICON ALMEIDA, para o Cargo Pú-
blico de AGENTE DE ARRECADAÇÃO, constante do Anexo I 
de que trata o Art. 2° da Lei Municipal n° 346/97, Carreira 
“II”, Grupo Ocupacional – VI – Fisco, com a remuneração 
de que trata o Anexo II do Art. 2° da Lei n° 346/97 e suas 
alterações, aprovado na 7ª classificação no Concurso Pú-
blico, homologado conforme publicação Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo em 01/03/2016.

Art. 2°. A posse do concursado no respectivo Cargo, deve-
rá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publi-
cação deste Decreto, conforme disposto no Art. 20 da Lei 
Municipal nº 331/97.

Art. 3°. O nomeado cumprirá estágio probatório de 03 
(três) anos, contados da data da posse, na forma dos Arts. 
28 e 29, seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n° 
331/97 e regulamento respectivo, inclusive quanto a efici-
ência no desempenho das atribuições do cargo.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO DE ESTÁGIOS NºS 92-93-
94/2017

Publicação Nº 106355

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato de Estágio nº 092/2017: Contratada: Conselho 
de Escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Mé-
dio “Frederico Boldt”. Objeto: estágio objetivando o apri-
moramento técnico-profissional ao aluno Valdélio Simmer 
Pereira, 3ª Série do Ensino Médio. Período: 06/11/2017 a 
31/12/2017. Valor: 60% do salário mínimo (06 horas/dia). 
Processo: 16235/2017.

Contrato de Estágio nº 093/2017: Contratada: Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental e Médio “São Luis”. Objeto: 
estágio objetivando o aprimoramento técnico-profissional 
a aluna Paola Plaster Fortunato, 1ª Etapa do EJA - Ensino 
Médio. Período: 06/11/2017 a 31/12/2017. Valor: 60% do 
salário mínimo (06 horas/dia). Processo: 16324/2017.

Contrato de Estágio nº 094/2017: Contratada: Conselho 
de Escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Mé-
dio “Graça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o apri-
moramento técnico-profissional a aluna Marilza Lopes dos 
Santos, 3ª Série do Ensino Médio. Período: 08/11/2017 a 
31/12/2017. Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). 
Processo: 16942/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 118/2017
Publicação Nº 106524

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 118/2017: Contratada: Depart. de Imprensa 
Oficial do Estado do ES - DIO. Objeto: Publicações de atos 
oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, re-
sumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retifica-
ções, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos 
e outros, cuja publicidade se faça necessário. Valor total: 
R$ 55.450,80. Prazo: 03/11/2017 a 09/11/2018. Dotação: 
Atividade: 002001.041220082.064 - Administração Geral; 
Elemento de despesa: 33903900000 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. . Processo: 16953/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATOS DE ESTÁGIOS NºS 092-
093-094/2017

Publicação Nº 106491

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato de Estágio nº 092/2017: Contratada: Conse-
lho de Escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio “Frederico Boldt”. Objeto: estágio objetivando o 
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aprimoramento técnico-profissional ao aluno Valdélio Sim-
mer Pereira, 3ª Série do Ensino Médio. Período: 06/11/2017 
a 31/12/2017. Valor: 60% do salário mínimo (06 horas/
dia). Processo: 16235/2017.

Contrato de Estágio nº 093/2017: Contratada: Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental e Médio “São Luis”. Objeto: 
estágio objetivando o aprimoramento técnico-profissional 
a aluna Paola Plaster Fortunato, 1ª Etapa do EJA - Ensino 
Médio. Período: 06/11/2017 a 31/12/2017. Valor: 60% do 
salário mínimo (06 horas/dia). Processo: 16324/2017.

Contrato de Estágio nº 094/2017: Contratada: Conselho 
de Escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Mé-
dio “Graça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o apri-
moramento técnico-profissional a aluna Marilza Lopes dos 
Santos, 3ª Série do Ensino Médio. Período: 08/11/2017 a 
31/12/2017. Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). 
Processo: 16942/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

LEI N° 2037/2017
Publicação Nº 106371

LEI N° 2037/2017

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPOR-
TES JOSÉ CHRISTOPHO REISEN, EM SÃO JOSÉ DO RIO 
CLARO, NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa 
Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica denominado o Ginásio de Esportes JOSÉ 
CHRISTOPHO REISEN, em São José do Rio Claro, neste 
Município.

Art. 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e co-
nhecimento à população da referida denominação, bem 
como a providenciar a placa de identificação.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2038/2017
Publicação Nº 106465

LEI Nº 2038/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2018.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Mu-
nicípio de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro 
de 2018, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, 
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a 
ele vinculados, bem como fundações instituídas e manti-
das pelo Poder Público.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º. A Receita Orçamentária, o valor corrente e con-
forme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 
106.435.265,86 (cento e seis milhões, quatrocentos e 
trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oi-
tenta e seis centavos).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos 
e de outras receitas correntes e de capital, na forma da 
legislação vigente, discriminadas em anexo a esta Lei, são 
estimadas com o desdobramento disposto no demonstra-
tivo da receita segundo as categorias econômicas anexado 
a esta Lei.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total
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Art. 4º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social, no mesmo valor da receita orça-
mentária, é de R$ 106.215.752,84 (cento e seis milhões, 
duzentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e dois reais 
e oitenta e quatro centavos).

Seção II

Da Despesa por órgão

Art. 5º. A despesa fixada à conta dos recursos previstos, 
observada a programação constante do detalhamento das 
ações, apresenta, por Órgão, o desdobramento disposto 
no quadro das dotações por órgãos do Governo e da Admi-
nistração, anexado a esta Lei.

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLE-
MENTARES

Art. 6º. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais pres-
crições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, 
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até 
o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) dos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, com a fina-
lidade de incorporar valores que excedam as previsões 
constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos 
provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro dis-
ponível do exercício anterior, efetivamente apurados em 
balanço do exercício anterior;

III - excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite 
a que se refere o caput deste artigo os valores correspon-
dentes à amortização e encargos da dívida e às despesas 
financiadas com operações de crédito contratadas e a con-
tratar.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Fica desde já autorizado as devidas alterações no 
PPA tendo em vista a audiência pública ocorrida no cor-
rente ano.

Art. 8º. Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por 
funções do Governo;

II - Demonstrativo da receita e despesa segundo as cate-
gorias econômicas;

III - Demonstrativo da receita segundo as categorias eco-
nômicas;

IV - Demonstrativo da despesa segundo as categorias eco-
nômicas;

V - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Ad-
ministração;

VI - Programa de Trabalho (PT);

VII - PT por funções, subfunções e programas por projetos 
e atividades;

VIII - PT por funções, subfunções e programas conforme 
vínculo com os recursos;

IX - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro 
de 2018.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1735/2017
Publicação Nº 106372

PORTARIA Nº 1735/2017

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LUCINEIA 
DOS SANTOS BERGER.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 1189/2017, protocolizada sob 
nº 17505/2017 em 01/11/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora LU-
CINEIA DOS SANTOS BERGER – matrícula:52.453 de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas 
semanais, com a remuneração proporcional ao aumento 
da carga horária, no(s) dia(s) 26/10/2017 e 01/11/2017 
(dois dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEF 
Vila de Jetibá, em substituição a professora Patricia Raasch 
Chiapani de Martin (26/10 e 01/11), devido a mesma estar 
de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
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de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 26/10/2017.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 07 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1736/2017
Publicação Nº 106373

PORTARIA Nº 1736/2017

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ANGELA SA-
LOMÃO LEMKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 1190/2017, protocolizada sob 
nº 17503/2017 em 01/11/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora AN-
GELA SALOMÃO LEMKE – matrícula:50.625 de 25 (vinte e 
cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-
nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-
ga horária, no(s) dia(s) 25/10/2017 (um dia), tendo em 
vista a atuação da mesma no CMEI Alto Rio Possmoser, em 
substituição a professora Clarice Berger (25/10), devido a 
mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 25/10/2017.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 07 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1737/2017
Publicação Nº 106374

PORTARIA Nº 1737/2017

AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA REGINA ZI-
TLOW DUPKE.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 1181/2017, protocolizada sob 
nº 17508/2017 em 01/11/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora RE-
GINA ZITLOW DUPKE – matrícula:52.364 de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas se-
manais, com a remuneração proporcional ao aumento da 
carga horária, no(s) dia(s) 19/10/2017, 23/10/2017 a 
30/10/2017 e 01/11/2017 (dez dias), tendo em vista a 
atuação da mesma na EMPEIEF Cabeceira do Rio Santa 
Maria, em substituição a professora Alcione de Fátima En-
dringer Pego (19/10, 23/10 a 30/10 e 01/11), devido a 
mesma estar de Atestado Médico.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos a 19/10/2017.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 08 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 1738/2017
Publicação Nº 106375

PORTARIA Nº 1738/2017

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MA-
RILETE PEREIRA LEITE ALVES. O Prefeito Municipal de 
Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº 053/2017 proto-
colizada em 26/10/2017, sob o nº 17280/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 10/01/2016 a 09/01/2017, MARILE-
TE PEREIRA LEITE ALVES - CONSELHEIRA TUTELAR - Ma-
trícula: 9026, no período de 08/11/2017 a 07/12/2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 08 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1739/2017
Publicação Nº 106377

PORTARIA Nº 1739/2017

DESIGNA SERVIDORA(ES) PÚBLICA(S) MUNICIPAL(IS), 
PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE LINHA LEVE QUE REALI-
ZAM ATENDIMENTO NA MUNICIPALIDADE – PROCESSO Nº 
14279/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 
da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº 157/2017, dispõe 
que a fiscalização será designada por servidores pelo ór-
gão Contratante;

- considerando que no referido processo consta no(s) Ter-
mo(s) de Referencia a indicação de fiscal(ais);

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei 
Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, 
XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de 
Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a(s) Servidora(es) Pública(s) Munici-
pal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fis-
calizar(em) a aquisição de serviço de lanternagem, pin-
tura, capotaria, tapeçaria, solda, vidraçaria, recuperação, 
parachoques, recuperação, chassi e acessórios dos veícu-
los de linha leve que realizam atendimento na Municipali-
dade, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços 
nº(s)157/2017 - Pregão Presencial nº 092/2017, em con-
formidade com as especificações, os quantitativos, a qua-
lidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram 
os documentos constantes no processo administrativo nº 
14279/2017 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01
Hermes 
Sassemburg -  
Mat.: 52.192

Sanderleia Wruck Espíndula - 
Mat.: 052.492

SECTRAN

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, 
anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacio-
nadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinan-
do o que for necessário à regularização das faltas ou de-
feitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do(s) representante(s) deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção 
das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/
gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá – ES, 08 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1740/2017
Publicação Nº 106462

PORTARIA Nº 1740/2017

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR JO-
CIMAR SCHULZ. O Prefeito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,
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- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº 053/2017 proto-
colizada em 26/10/2017, sob o nº 17280/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente 
ao período aquisitivo de 30/10/2016 a 29/10/2017, JOCI-
MAR SCHULZ - VIGIA - Matrícula: 52.131, no período de 
09/11/2017 a 08/12/2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1741/2017
Publicação Nº 106463

PORTARIA Nº 1741/2017

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR EVA-
RISTO HOLZ. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-
tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº 053/2017 proto-
colizada em 26/10/2017, sob o nº 17280/2017;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e 
IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao 
período aquisitivo de 10/10/2016 a 09/10/2017, EVARIS-
TO HOLZ - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - Matrícula: 
5079, no período de 09/11/2017 a 08/12/2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 09 de Novembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1414/2017
Publicação Nº 106378

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                 
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001414/2017
Data 06/11/2017 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

192,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO

005001.041220082.064

33903000000

0000063

1000000

1.000,00

Administração geral

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

009001.121220082.064

33901400000

0000139

1101000

11.342,95

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO

011001.041230082.064

33903000000

0000206

1000000

40.600,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011001.041230082.064

33903900000

0000208

1000000

15.000,00

Administração geral

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

013001.181220082.064

44905200000

0000239

1000000

800,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO

016001.151220082.064

33903000000

0000279

1000000

1.160,00

Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016001.154520052.049

33903900000

0000289

1000000

5.000,00

Proteção social básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

019001.082440032.020

33903900000

0000339

1399000

1.000,00

Benefícios assistenciais

MATERIAL DE CONSUMO

019001.082440032.025

33903000000

0000350

1399000

2.586,36

Benefícios assistenciais

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

019001.082440032.025

33904800000

0000351

1399000

12.000,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO

020001.261220082.064

33903000000

0000368

1000000

TOTAL: 90.681,31

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 90.681,31 (noventa  mil seiscentos e oitenta e um reais  e trinta e um centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

15.000,00

Administração geral

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

006001.201220082.0640000086

1.000,00

Transporte escolar

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110100033903900000

009001.123610022.0180000158

51.942,95

Administração geral

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

011001.041230082.0640000210

1.960,00

Coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016001.154520072.0570000291

192,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

017001.041210082.0640000301

1.000,00

Construção de Centrode Referência de Assistência Social (CRAS)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130100033909300000

019001.082440031.0210000333

5.000,00

Proteção social básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

019001.082440032.0200000341

2.586,36

Proteção social de média complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139900033903600000

019001.082440032.0220000343

12.000,00

Manutenção da frota de veículos

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

020001.261220082.0760000373

TOTAL: 90.681,31

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

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0001928/2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 90.681,31   (noventa  mil seiscentos e oitenta e um reais  e
trinta e um centavos ), nas seguintes dotações:

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                   
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001414/2017
Data 06/11/2017 

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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DECRETO N° 1415/2017
Publicação Nº 106379

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001415/2017
Data 06/11/2017 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.100,00

Transporte escolar

MATERIAL DE CONSUMO

009001.123610022.018

33903000000

0000157

1101000

500,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO

010001.271220082.064

33903000000

0000178

1000000

166,80

Atenção primária em saúde

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

015001.103010012.002

33903200000

0000014

1201000

500,00

Administração geral

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

019001.081220082.064

33901400000

0000320

1000000

1.000,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

019001.081220082.064

33903600000

0000322

1000000

5.660,00

Benefícios assistenciais

MATERIAL DE CONSUMO

019001.082440032.025

33903000000

0000350

1399000

TOTAL: 10.926,80

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 10.926,80 (dez mil novecentos e vinte e seis reais  e oitenta  centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

166,80

Atenção primária em saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

015001.103010012.0020000016

3.100,00

Transporte escolar

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110100033903900000

009001.123610022.0180000158

500,00

Administração geral

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000033909300000

010001.271220082.0640000181

500,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO 130100033903000000

019001.081220082.0640000321

500,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

019001.081220082.0640000322

500,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 139900033903600000

019001.081220082.0640000322

5.660,00

Benefícios assistenciais

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

019001.082440032.0250000350

TOTAL: 10.926,80

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 510/2017
Publicação Nº 106370

DECRETO Nº 510/2017

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA PARA 
FINS DE DOAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o Processo protocolado sob o nº 12953/2017;

DECRETA:

Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública a área de ter-
ra a ser doada ao Município de Santa Teresa, medindo 
3.680,00m² (três mil, seiscentos e oitenta metros quadra-
dos), de propriedade do Sr. João Roberto Magdalon, CPF 
nº 394.904.247-49 e CI nº 273.301-ES, casado com a Srª. 
Josiani Aparecida Scalzer Magdalon, CPF nº 073.131.177-
95 e CI nº 1.407.621-ES, localizada à Avenida Anselma 
Broilo Vervloet, Bairro Canaã, nesta Cidade e Comarca de 
Santa Teresa/ES, confrontando-se pela frente com Avenida 
Anselma Broilo Vervloet, por uma linha de 20,00 metros; 
fundos com Fernando Alves Reisen e outros, por uma linha 
de 54,24 metros; lado direito com Lote 02, por uma linha 
de 30,26 metros e com Lote 16, por uma linha de 57,80 
metros; lado esquerdo com Lote 01, por linhas de 4,69 
metros, 4,70 metros e 25,95 metros e 21,42 metros e 
com Camerino Casotti, por linhas de 101,22 metros e 6,05 
metros e quem mais de direito, registrada no Cartório do 
Primeiro Ofício desta Comarca, sob a matrícula nº 10472.

Art. 2.º A área declarada de utilidade pública constante 
no Artigo 1º deste Decreto é destinada a equipamentos 
comunitários, de acordo com a aprovação do Loteamento 
constante no processo protocolado sob o nº 9635/2016, a 
qual será doada sem ônus ao Município de Santa Teresa.

Art. 3.º As despesas e emolumentos cartorários ficarão a 
cargo do Doador, cumprindo quitá-los junto ao Cartório 
competente.

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 08 de novembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 513/2017
Publicação Nº 106397

DECRETO Nº 513/2017

DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINAN-
CEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribuições de acordo com o inciso 
VI do artigo 60, da Lei Orgânica do Município de Santa 
Teresa;

Considerando a necessidade se adotar normas e procedi-
mentos que visem disciplinar o encerramento do exercício 
financeiro de 2017, com consonância com a legislação que 
rege a matéria, em especial, com a Lei Complementar nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que compete a Secretaria Municipal da Fa-
zenda, realizar com tempo hábil todos os registros e ela-
borar as peças contábeis da prestação de contas anual a 
ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Es-
pírito Santo e,

Considerando a Instrução Normativa nº 034/2015 do Tri-
bunal de Contas do Estado do Espirito Santo e alterações 
posteriores;

D E C R E T A

Art. 1.º A execução orçamentária encerrar-se-á no dia 01 
de dezembro de 2017, data limite para recebimento de 
processos para empenho pela Secretaria Municipal da Fa-
zenda.

§ 1.º Permanecerão empenhados até 31 de dezembro de 
2017, somente os empenhos cuja despesa for referente a 
este exercício, em obediência ao princípio da competência 
da despesa, devendo os valores excedentes, serem anu-
lados.

§ 2.º Após a data limite de emissão de Notas de Empenho 
de que trata o caput, as reservas de dotação serão cance-
ladas pela Secretaria Municipal da Fazenda.

§ 3.º As Secretarias Municipais, até 11 de dezembro de 
2017, deverão encaminhar à Secretaria Municipal da 



10/11/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 885

www.diariomunicipales.org.br

Página 69

Fazenda relatório informando os saldos dos empenhos que 
serão utilizados neste exercício, discriminando, ainda, o 
número dos processos e das notas de empenhos.

§ 4.º O não cumprimento pelas Secretarias Municipais da 
data fixada no parágrafo anterior, autoriza a Secretaria 
Municipal da Fazenda a proceder com a anulação dos sal-
dos dos empenhos de que trata o § 1º deste artigo.

Art. 2.º Os empenhos por estimativa deverão ser efetua-
dos com base nos valores contratados.

Parágrafo Único. Os empenhos para atendimento de con-
tratos de locação de bens diversos e de prestação de servi-
ços contínuos e de obras públicas deverão ter seus valores 
calculados até o mês de dezembro do exercício vigente, 
em consonância com os artigos 35 e 60 da Lei Federal nº 
4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3.º A data limite para recebimento de processos para 
pagamento pela Tesouraria encerrar-se-á às 15:30 horas 
do dia 13 de dezembro de 2017.

§ 1.º Os processos de pagamento, cujo credor não possua 
conta junto à rede bancária, deverão ser encaminhados a 
Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 01 de dezembro 
de 2017.

§ 2.º Excepcionalmente, os prazos estabelecidos nos Ar-
tigos 1º e 3º deste Decreto, poderão ser alterados, me-
diante expressa autorização da Secretaria Municipal da 
Fazenda.

Art. 4.º Fica vedada a concessão de adiantamentos a partir 
do dia 14 de novembro de 2017.

Parágrafo Único. Os adiantamentos, independente da data 
de concessão, terão seus prazos de aplicação fixados até o 
dia 30 de novembro de 2017 e a prestação de contas até 
o dia 12 de dezembro do presente exercício.

Art. 5.º Ficam vedadas:

I – A abertura de requisições de compras para aquisição de 
bens patrimoniais a partir do dia 14.11.2017;

II – A emissão de AF (autorização de fornecimento) a par-
tir de 20/11/2017.

Parágrafo Único. Excepcionalmente, os prazos estabeleci-
dos nos Incisos I e II deste artigo, poderão ser alterados, 
mediante expressa autorização da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos.

Art. 6.º Até o dia 10 de janeiro de 2018, a Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Recursos Humanos, através do 
Setor de Patrimônio, deverá encaminhar Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, a relação de todos os bens móveis e 
imóveis, com suas respectivas incorporações, desincorpo-
rações e alienações no exercício de 2017 e o inventário de 
todos os bens móveis e imóveis e de estoque da municipa-
lidade, contendo as informações de entradas e saídas, es-
pecificação, quantidade e valor, bem como as ações, com 
suas aquisições, baixas e correções, individualmente, para 
serem incorporadas ao Balanço Geral do Município.

Art. 7.º Até o dia 10 de janeiro de 2018, a Gerência Fazen-
dária, através do Setor de Tributação, deverá encaminhar 
a Secretaria Municipal da Fazenda às informações referen-
tes à Dívida Ativa do exercício de 2017, de acordo com a 
Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 8.º As aplicações das normas contidas neste Decreto 
serão controladas pelas Secretarias da Fazenda e de Admi-
nistração e Recursos Humanos, nos assuntos pertinentes a 
cada uma, a quem caberá baixar instruções que se fizerem 
necessárias ao fiel cumprimento do presente, cabendo ain-
da à primeira, prestar esclarecimentos sobre o balanço de 
encerramento de exercício.

Art. 9.º Excetuam-se das prerrogativas deste Decreto as 
despesas com pessoal e obrigações patronais, amortiza-
ção e encargos da dívida pública, contas de energia, água 
telefone, duodécimos do Poder Legislativo, sentenças judi-
ciárias, diárias e outras despesas em cumprimento a dis-
positivo contratual.

Art. 10. Os empenhos emitidos nos termos do Artigo 1º 
deverão contemplar despesas relativas ao exercício de 
2017, em obediência ao princípio da competência da des-
pesa. Os valores excedentes deverão ser anulados.

Art. 11. A Secretaria Municipal da Fazenda, com posse dos 
processos, deverá cancelar integralmente, até o encerra-
mento do exercício corrente, os Restos a Pagar não Pro-
cessados de exercícios anteriores a 2017.

Art. 12. O pagamento que vier a ser reclamado, em decor-
rência dos cancelamentos efetuados na forma deste De-
creto, poderá ser atendido à conta da dotação constante 
da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos 
para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reco-
nhecimento da dívida.

Art. 13. Os processos em andamento no Setor de Licita-
ção, Setor de Contratos e Convênios e outros, das despe-
sas previstas para o exercício financeiro de 2018, deverão 
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retornar à Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 
02/01/2018, para emissão da Nota de Reserva Orçamen-
tária.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito, em 09 de novembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 345/2017 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 106360

PORTARIA/CGAB Nº 345/2017

DESIGNA SERVIDORA 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, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 12.803/ 
2017, protocolada pela Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Luzia Oleni Gava Zi-
viani para atuar como fiscal dos Contratos firmados pela 
Municipalidade para a aquisição de recargas de gás (P13 
e P45), destinadas às Unidades de Ensino da Rede Munici-
pal, no exercício de 2018.

Art. 2.º A Servidora 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 08 de novembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 346/2017 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 106417

PORTARIA/CGAB Nº 346/2017

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, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
14.544/2017, protocolada pela Secretaria Municipal de 
Transportes;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Alessandro Sbardelot-
ti para atuar como fiscal dos Contratos de Prestação de 
Serviços nos 065/2013 e 066/2013, firmados entre esta 
Municipalidade e a empresa Miguel Arcangelo Calvi – ME, 
para a realização de serviços de alinhamento, cambagem, 
conserto, balanceamento, montagem e desmontagem de 
pneus de veículos pertencentes a esta Municipalidade, em 
substituição ao servidor Cesar Romero Simonassi.

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, em especial 
a PORTARIA/CGAB Nº 060/2017.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 08 de novembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO CHAMADA PÚBLICA 005-2017
Publicação Nº 106367

RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA

O Município de Santa Teresa – ES, através de seu presi-
dente de licitação, torna público o resultado da Chamada 
Pública nº005/2017, onde sagraram-se vencedores:
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- Andressa Maria Tregnago – R$2.491,65;

- Avelino Cyrilo Bellumat – R$2.607,72;

- Devanir Henker – R$3.000,00;

- Edson Luiz Stelzer – R$2.940,00;

- José Roque Dalbém – R$19.320,00.

Santa Teresa, 09 de novembro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE DISPENSA PROCESSO 10102/2017
Publicação Nº 106384

Termo de Dispensa de Licitação

Reconheço a dispensa de licitação para aquisição de ma-
terial de construção de campo de futebol no tamanho de 
85x57 metros (portão e trave de gol) na Comunidade de 
Tabocas, considerando que os mesmos tornaram-se de-
sertos em dois procedimentos licitatórios (PP105/2017 e 
PP109/2017), contratando-se para tanto a empresa IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO ELIOL EIRELI EPP, no valor global 
de R$6.100,00 (seis mil e cem reais). Com amparo legal 
no Artigo 24 – Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações.

Com base no que consta nos autos do processo nº 
10102/2017, ratifico a presente dispensa de licitação.

Santa Teresa – ES, 08 de novembro de 2017.

Gilson Antônio de Sales Amaro

Prefeito Municipal
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São Domingos do Norte

Prefeitura

 3° ADITIVO AO CONTRATO 30/2016
Publicação Nº 106359

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
30/2016. CONTRATANTE: Município de São Domingos do 
Norte. CONTRATADA: R.A Serviços de Construção Civil Ltda 
Epp. OBJETO O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação do prazo da execução por mais 178 (cento 
e setenta e oito) dias, com base no art. 57, §1°, V da 
Lei n° 8.666/93.VIGÊNCIA: 15/10/2017 até 10/04/2018 . 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Ficha: 415.AUTORIZAÇÃO: 
Com base na Tomada de Preços n° 02/2016 e processo 
protocolado sob o n° 2089/2016, São Dom. do Norte/ES, 
09 de Novembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO 90/2017
Publicação Nº 106390

RESUMO DO CONTRATO 90/2017. CONTRATANTE: Municí-
pio de São Domingos do Norte. CONTRATADA : SERVIÇO 
COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AM-
BIENTAL OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de destinação final de resíduos sólidos classe 
II A, até aterro sanitário devidamente licenciado com esse 
fim.VALOR: 21.600,00 GLOBAL. VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha 446. AUTORIZAÇÃO: 
Processo nº 4501/2017, São Dom. do Norte/ES 09 de No-
vembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO 92/2017
Publicação Nº 106361

RESUMO DO CONTRATO 92/2017. CONTRATANTE: Municí-
pio de São Domingos do Norte. CONTRATADA : REGINAL-
DO PEREIRA LORENCINI ME OBJETO: Contratação de em-
presa para prestar serviços de sonorização e iluminação 
de pequeno porte para eventos desta municipalidade tudo 
conforme o anexo I e o Termo de Referência.

.VALOR: 2.900,00 GLOBAL. VIGÊNCIA: 31/12/2017. RE-
CURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha 21. AUTORIZAÇÃO: 
Processo de no 4260/2016 e Pregão 21/2016, São Dom. 
do Norte/ES, 08 de Novembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

PORTARIA 7348
Publicação Nº 106383

PORTARIA Nº 7.348, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

Altera o Art.2º da Portaria nº 7333 de 05 de Outubro de 
2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais.

Considerando o OF.001/2017 da Presidente da Comissão 
de Sindicância, protocolizado sob o nº 5783 do dia 01 de 
Novembro de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo estabelecido no Art. 2º da 
Portaria nº 7.333 de 05 de Outubro de 2017, por mais 30 
(trinta) dias para o encerramento dos trabalhos da Comis-
são de Sindicância para apuração de denúncias referente 
ao Conselho Tutelar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte-ES, em 09 de Novembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7349
Publicação Nº 106400

PORTARIA Nº 7.334 DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.

Concede licença-maternidade a servidora que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora ANASTACIA RIBEIRO BARBO-
SA, Assistente Social, matricula 2398, 120 (cento e vinte) 
dias de licença-maternidade, a partir do dia 04 de Outubro 
de 2017 até 31 de Janeiro de 2018.

Parágrafo ùnico – Fica prorrogado a partir do dia 01de fe-
vereiro do 2018, pelo período de 30(trinta) dias, o vínculo 
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da servidora, de acordo com estabilidade provisória pre-
vista em Lei.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte, em 10 de Outubro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7350
Publicação Nº 106401

PORTARIA Nº 7.350 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede licença-maternidade a servidora que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora ALICEVERA RIBEIRO SAN-
TOS SILER, Técnico em Enfermagem, matricula 2451, 120 
(cento e vinte) dias de licença-maternidade, a partir do dia 
07 de Novembro de 2017 até 06 de março de 2018.

Parágrafo ùnico – Fica prorrogado a partir do dia 07 de 
março do 2018, pelo período de 30(trinta) dias, o vínculo 
da servidora, de acordo com estabilidade provisória pre-
vista em Lei.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte, em 09 de Novembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7351
Publicação Nº 106403

PORTARIA Nº 7.351 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

Concede Licença-paternidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, 

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais;

Considerando processo nº 5850, protocolizado no dia 08 
de novembro de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder ao servidor ROQUE LUIZ SILER, motoris-
ta, 05 (cinco) dias de Licença-Paternidade no período de 
07 a 11 de Novembro do corrente ano, em conformidade 
com o disposto no Decreto nº 466, de 28 de fevereiro de 
2000 – Estabelece critérios para a concessão de Licença 
Paternidade e dá outras providências.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte, em 09 de Novembro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

893/2017-TATIANI IVANI MOTTA-SUSPENDE 
FÉRIAS

Publicação Nº 106410

PORTARIA Nº 893/2017

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANI 
IVANI MOTTA

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias da Servidora TATIANI IVANI 
MOTTA, Matrícula 4034, Agente de Combate as Endemias, 
referente ao período aquisitivo 2016/2017, no período de 
02 a 31 de Outubro do corrente ano, por imperiosa ne-
cessidade do serviço, as quais serão gozadas no Mês de 
Janeiro de 2018.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo os seus efeitos a data de 02 de Outubro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

DECISÃO PROCESSO N. ° 006177/2017
Publicação Nº 106501

PROCESSO N. ° 006177/2017.

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO.

D E C I S Ã O

I. DETERMINO o apensamento dos Processos Ad-
ministrativos 007124/2016; 000182/2017; 
003727/2017, aos presentes autos.

II. Tendo em vista a gravidade dos fatos, com relevante 
prejuízo à saúde da população, DETERMINO a abertura 
de Processo Administrativo Disciplinar em face de HENRI-
QUE ZANOTELLI DE VARGAS, com base no artigo 162, 
da Lei Complementar nº44, de 19 de novembro de 2015, 
por infringência ao disposto no artigo 153, II, c/c §1º da 
referenciada Lei (abandono de emprego).

São Gabriel da Palha, 09 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECISÃO PROCESSO N. ° 2131/2017
Publicação Nº 106520

PROCESSO N. ° 2131/2017

ASSUNTO: TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICI-
TATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio do Pregão Pre-
sencial N° 59/2017 para aquisição de brinquedos para 
atender aos Centros Municipais de Educação Infantil, cujo 
certame licitatório ocorreu na data de 25 de outubro de 
2017.

II. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurí-
dico n° 1.246/2017 as fls. 230, pugnando pela revogação 
do resultado da licitação. A Controladoria Geral do Municí-
pio por entender da necessidade de repetição do certame 
licitatório, sugere, por conseguinte, a revogação do certa-
me licitatório conforme consta no relatório das fls. 304 dos 
autos. Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, REVOGO o certame licitatório.

IV. À Secretaria Municipal de Administração para que seja 
publicada a presente do resultado final.

V. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Re-
gistro de Revogação no Sistema de Compras, Licitação e 
Contratos.

São Gabriel da Palha, 07 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal
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DECISÃO PROCESSO N. ° 2332/2017
Publicação Nº 106490

PROCESSO N. ° 2332/2017

ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LI-
CITATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio do Pregão Pre-
sencial N° 64/2017 para aquisição de equipamentos para a 
academia ao ar livre localizada na estrada Lecínio Libarde, 
Bairro Jovelino de Souza Valentim, nesta cidade, cujo cer-
tame licitatório ocorreu na data de 27 de outubro de 2017.

II. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer ju-
rídico n° 1.241/2017 as fls. 229, pugnando pela homolo-
gação do resultado da licitação. A Controladoria Geral do 
Município não evidenciou irregularidades no certame lici-
tatório conforme consta no relatório constante as fls. 230 
dos autos, onde o Controlador Geral e Coordenador Técni-
co de Contabilidade opinam pela homologação do certame 
licitatório. Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório, 
motivo pelo qual declaro a empresa LISIANE DE MELO 
QUEIROS, vencedora do certame.

IV. À Secretaria Municipal de Administração para que seja 
publicada a presente homologação do resultado final.

V. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Re-
gistro de Homologação no Sistema de Compras, Licitação 
e Contratos

VI. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Departamento de 
Contabilidade para empenho da despesa.

São Gabriel da Palha, 06 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

LEI N.º 2.685, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106510

Lei n.º 2.685, de 9 de novembro de 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar Permuta de 
Imóveis e dá Outras Providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efe-
tuar a permuta do imóvel pertencente ao Município de São 

Gabriel da Palha, o lote urbano nº 4, o lote urbano nº 5 
e o lote urbano n.º 6, situados na Rua Projetada C a D, 
medindo os três 550,71 m² (quinhentos e cinqüenta vír-
gula setenta e um metros quadrados, localizados no novo 
Loteamento do Distrito de Fartura, neste Município, com 
um lote urbano pertencente a Ricardo Stefenoni Arrivabe-
ne, medindo 540,00 m² (quinhentos e quarenta metros 
quadrados), localizado no Distrito de Fartura, neste Mu-
nicípio, tendo como confrontante de frente a Avenida Ri-
cardo Ahnert, de fundos com o Córrego Fartura, na lateral 
direita com o proprietário Ricardo Stefenoni Arrivabene e 
na lateral esquerda com a quem de direito, objetivando a 
instalação da Elevatória de Esgotamento Sanitário.

Art. 2º As despesas decorrentes da permuta ficarão por 
conta de cada parte permutante.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no 
Orçamento Vigente que serão suplementadas, se neces-
sário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique- se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 9 de novembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI N.º 2.686, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106511

Lei n.º 2.686, de 9 de novembro de 2017.

Altera a Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 2012, que 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do Município 
de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso III, do Art. 6º, da Lei nº 2.243, de 18 de 
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setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

III - áreas para parcelamento situadas em encostas, com 
declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), li-
mitando-se a 45% (quarenta e cinco por cento), salvo se 
apresentados estudos geotécnicos que atestem a estabili-
dade e a segurança do terreno, descrevendo os possíveis 
riscos e as medidas mitigadoras que possibilitem a ocu-
pação da área, observando as diretrizes da MBR’S ABNT 
11682: 1991 e 8044 e projetos de terraplanagem para 
serem analisados.

Art. 2º O Art. 8º, da Lei n.º 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º Quando o loteamento se destinar a urbanização 
especifica, a área mínima não poderá ser inferior a 125,00 
m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada 
mínima de 10 m (dez metros).

Art. 3º O caput do Art. 12, da Lei nº 2.243, de 18 de se-
tembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12 os espaços livres de uso público e as áreas desti-
nadas à implantação de equipamentos urbanos não po-
derão apresentar declividade superior a 15% (quinze por 
cento), devendo haver movimentos de terra necessários 
para atingir esse percentual em áreas acidentadas, com 
projetos de terraplanagem devidamente aprovados, não 
sendo computados como área pública os taludes. Estas 
áreas, até que seja apresentado o projeto de implantação 
nas mesmas, aprovados pelas secretarias competentes, 
deverão ser mantidas com vegetação natural existente.

Art. 4º O Art. 14, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14 Consideram-se urbanos os equipamentos públicos 
de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia 
elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, internet 
e gás canalizado.

Art. 5º O caput do Art. 17, da Lei nº 2.243, de 18 de se-
tembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17 Ao longo das águas correntes e dormentes e das 
faixas de domínio público das rodovias, linhas de transmis-
são de energia elétrica de alta tensão e dutos, será obri-
gatória a reserva de uma faixa não edificável atendendo à 
Lei Federal n.º 6766/79, e suas alterações, salvo maiores 
exigências da legislação específica e Lei n.º 12.651/12.

Art. 6.º O caput do Art. 18, da Lei nº 2.243, de 18 de se-
tembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18 Nos loteamentos deverão ser implantados os me-
canismos de controle das águas pluviais efluentes que 
são: dispositivos (individuais quando interno aos lotes e 

coletivos quando em áreas públicas ou previamente de-
finidas para tal fim) a serem implantados que possibili-
tem o controle da vazão efluente, de maneira a garantir o 
lançamento de uma vazão de pico nos corpos receptores, 
para a implantação do empreendimento, próxima à vazão 
de pico existente antes da sua implantação, apresentado 
projeto juntamente com o projeto de parcelamento do solo 
ou projeto de drenagem.

Art. 7º O § 2 º, do Inciso I, do Art. 18, da Lei n.º 2.243, de 
18 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

I - reservatórios de amortecimento de cheias das redes de 
captação das águas pluviais do loteamento, controlando 
sua vazão para escoamento junto ao leito dos córregos;

Art. 8º O Art. 25, da Lei n.º 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 25 A declividade máxima permitida para os lotes será 
de 30% (trinta por cento), devendo haver os movimen-
tos de terra necessários para atingir este valor nas áreas 
excessivamente acidentadas, ou seja, áreas entre 30% 
(trinta por cento) a 45% (quarenta e cinco por cento), 
mediante apresentação de projetos de terraplanagem para 
serem analisados.

Art. 9º O inciso III, do Art. 28, da Lei nº 2.243, de 18 de 
setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

III - Ruas locais - destinadas ao acesso aos lotes, com lar-
gura mínima de 12,00 m (doze metros), leito com 8,00 m 
(oito metros) e passeios com 2,00 m (dois metros) cada;

Art. 10 O Art. 45, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 45 O Modelo de Parcelamento 1 (MP1), subdividido em 
MP1/01, MP1/02, MP1/03 e MP1/04, aplica-se às glebas a 
serem parceladas para edificação residencial e/ou comer-
cial, e deverá atender aos seguintes requisitos:

I - quanto às dimensões mínimas dos lotes:

a) MP1/01 – área mínima de 350,00 m² (trezentos e cin-
qüenta metros quadrados) e testada mínima de 12,00 m 
(doze metros);

b) MP1/02 – área mínima de 200,00 m² (duzentos metros 
quadrados) e testada mínima de 12,00 m (doze metros);

c) MP1/03 - área mínima de 125,00 m² (cento e vinte 
e cinco metros quadrados), e testada mínima de 10,00m 
(dez metros) quando destinados à edificação de conjunto 
habitacional de interesse social.

d) MP1/04 - Áreas já consolidadas para fins residenciais e 
mistas, anteriormente à vigência desta Lei, para regulari-
zação fundiária urbana, mediante Lei específica, atenden-
do as diretrizes das legislações estaduais e federais.
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II – quanto ao desdobro, será permitido desde que tenha 
a área mínima do Modelo de Parcelamento aprovado no 
Decreto de Aprovação do Loteamento.

III - quanto à infra-estrutura básica:

a) implantação da rede de abastecimento d’água, com 
projeto aprovado pela concessionária do serviço de água;

b) implantação da rede de energia elétrica, com projeto 
aprovado pela concessionária de energia elétrica;

c) realização de obras para escoamento de águas pluviais, 
calçamento com blocos sextavados ou asfaltamento com 
meio-fio, após apresentação de projeto na Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;

d) implantação da rede de esgoto sanitário, em todas as 
vias, com projeto aprovado pela concessionária competen-
te.

IV - quanto às áreas públicas, que não poderão ser inferio-
res a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, observada a 
seguinte proporção mínima:

a) 5% (cinco por cento) para equipamentos comunitários, 
não tendo declividade superior a 15% (quinze por cento);

b) 5% (cinco por cento) para áreas livres de uso público, 
não tendo declividade superior a 15% (quinze por cento) e 
mantida a vegetação natural;

c) 25 % (vinte e cinco por cento) para vias públicas;

d) no caso da área ocupada pelas vias públicas ser inferior 
a 25% (vinte e cinco por cento) da gleba, a diferença de-
verá ser adicionada aos espaços livres de uso público ou 
para equipamentos comunitários.

V - quanto ao sistema viário:

a) observância das características especificadas na Seção 
II, Capítulo II, desta Lei;

b) assentamento de meios-fios;

c) pavimentação do leito das vias, não sendo permitido 
pavimentação em paralelepípedo.

Parágrafo único. Nos casos em que os lotes remanescen-
tes e/ou casos especiais não se enquadrarem nos Termos 
deste artigo, caberá ao órgão competente da Prefeitura a 
análise e aprovação dos mesmos.

Art. 11 O § 2º, do Art. 52, da Lei nº 2.243, de 18 de se-
tembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2° Caso as vias públicas não atinjam os 25% (vinte e 
cinco por cento), a diferença deverá ser adicionada à pro-
porção dos incisos I e II, do § 1º, deste Artigo.

Art. 12 A alínea “b”, do inciso II, do Art. 61, da Lei nº 
2.243, de 18 de setembro de 2012, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

b) da infra-estrutura básica, esgotamento sanitário, água 
tratada, rede de energia com iluminação pública, pavi-
mentação, drenagem pluvial com exceção dos sistemas 
individuais de disposição de esgoto sanitário e água tra-
tada, com projetos aprovados pelos órgãos competentes;

Art. 13 O caput do Art. 64, da Lei nº 2.243, de 18 de se-
tembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 64 O projeto de condomínio urbanístico inclui dese-
nhos, memorial descritivo e cronograma físico das obras 
e serviços, laudo técnico florestal, desvinculação de rural 
para urbano e licenciamento ambiental expedidos pelo ór-
gão competente.

Art. 14 O inciso III, do Art. 69, da Lei nº 2.243, de 18 de 
setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

III - carta de viabilidade das concessionárias de serviço 
público de saneamento básico e energia elétrica e do Mu-
nicípio com relação à pavimentação e drenagem, quanto à 
viabilidade de atendimento da gleba a ser parcelada;

Art. 15 O Art. 72, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 72 A aprovação do projeto de loteamento será feita 
mediante requerimento do proprietário, observadas as di-
retrizes urbanísticas fixadas, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I - título de propriedade ou domínio útil do imóvel;

II - certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos 
municipais relativas ao imóvel;

III - laudo técnico do órgão florestal estadual e carta de 
desvinculação de imóvel rural para urbano;

IV - licenciamento emitido pelo órgão ambiental estadual;

V - certidão atualizada da matrícula da gleba expedida 
pelo cartório de registro de imóveis competente;

VI - uma planta original do projeto em papel sulfit, na 
escala de 1:1.000 (um para mil), com curvas de nível de 
metro em metro, e mais 5 (cinco) cópias, todas assinadas 
por profissional devidamente habilitado pelo Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia - CREA-ES ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, registrado no Município 
e pelo proprietário, contendo as seguintes indicações e es-
clarecimentos:

a) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas 
dimensões e numeração, devidamente demarcada in loco 
por piquetes de concreto nos cantos de cada lote das qua-
dras;

b) as áreas públicas, com as respectivas dimensões e áre-
as;

c) o sistema de vias com a respectiva hierarquia;
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d) as dimensões lineares e angulares do projeto, com 
raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos cen-
trais das vias;

e) a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento 
localizados nos pontos de tangência das curvas das vias 
projetas;

f) quadro demonstrativo da área total discriminando as 
áreas úteis, públicas e comunitárias, com a respectiva lo-
calização;

VII - perfis longitudinais e transversais de todas as vias de 
circulação local e praças, na escala horizontal de 1:1.000 
(um para mil) e na vertical de 1:100 (um para cem);

VIII - projeto de meio-fio e pavimentação das vias de cir-
culação, cujo tipo será previamente determinado pelo Mu-
nicípio, quando for o caso;

IX - projeto completo do sistema de alimentação e distri-
buição de água, aprovado pela concessionária;

X - projeto completo do sistema de esgoto sanitário apro-
vado pela concessionária competente, indicando a forma 
de coleta, tratamento e o local do lançamento dos resí-
duos;

XI - projeto completo da rede de escoamento das águas 
pluviais, das ruas e lotes indicando e detalhando o dimen-
sionamento e o caimento de coletas, assim como o local 
de lançamento;

XII - projeto completo da rede de energia elétrica apro-
vado pela concessionária, obedecendo as suas medidas, 
padrões e normas;

XIII - projeto de iluminação pública, cujo tipo será indica-
do pelo Município, observando as medidas, padrões e nor-
mas definidos pelo órgão competente, quando for o caso;

XIV - projetos especiais, tais como: monumento, muro de 
contenção, a critério do Município, quando for o caso;

XV - memorial descritivo do projeto, contendo obrigato-
riamente:

a) denominação, área, situação, limites e confrontações 
da gleba;

b) a descrição sucinta do loteamento, com as suas carac-
terísticas gerais;

c) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações 
que incidem sobre os lotes, além daquelas constantes das 
diretrizes fixadas;

d) a indicação das áreas públicas, com a respectiva loca-
lização, que passarão ao domínio do Município no ato do 
registro do loteamento;

e) a indicação da área útil das quadras e respectivos lotes;

f) a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários 
e dos serviços públicos ou de utilidade pública já existen-
tes no loteamento e adjacência;

g) a indicação e especificação dos encargos que o loteador 
se propõe a assumir quanto à infra-estrutura, equipamen-
tos urbanos e com os compradores dos lotes;

h) memorial descritivo das ruas, quadras e lotes.

XVI - cronograma de execução das obras, com a duração 
máxima de 3 (três) anos, constando de:

a) demarcação das ruas e quadras, sendo os campos de 
quadra com piquetes de concreto com altura mínima aci-
ma do nível do solo de 0,60 cm (sessenta centímetros);

b) serviço de terraplanagem das vias de circulação;

c) execução da pavimentação das vias de circulação;

d) instalação das redes de abastecimento de água e ener-
gia elétrica;

e) implantação das redes de esgotamento sanitário e es-
gotamento pluvial;

f) outras obrigações constantes dos projetos aprovados.

§ 1º Os projetos referidos nos Incisos VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII e XVI deste artigo deverão ser apresentados 
no original, e em mais 3 (três) cópias, e nos Incisos XV e 
XVI, 3 (três) vias originais, em papel ofício.

§ 2º O nivelamento para a elaboração dos projetos deverá 
tomar por base a referência de nível oficial, adotada pelo 
Município.

Art. 16 O Art. 76, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 76 A execução das obras, a que se refere Art. 73, e o 
Art. 74, deverá ser objeto de prestação de garantia, por 
parte do loteador, mediante uma das modalidades abaixo, 
registrada em cartório sem ônus para o Município.

I – garantia hipotecária;

II – caução em dinheiro;

III – seguro garantia;

IV – caução em lotes devidamente averbada junto a matri-
cula do empreendimento.

§ 1º A garantia referida neste artigo nos Incisos I, II e III, 
terá o valor equivalente ao custo total orçado das obras, 
mediante apresentação de planilhas de custo, e o inciso 
IV o equivalente a no mínimo 40% (quarenta por cento) 
dos lotes.

§ 2º A garantia prestada será liberada à medida que forem 
executadas as obras na seguinte proporção:

a) 30% (trinta por cento) quando concluída a abertura das 
vias, demarcação dos lotes, assentamento de meios-fios e 
as obras de drenagem;

b) 30% (trinta por cento) quando concluída a instalação 
das redes de abastecimento de água e energia elétrica;

c) 40% (quarenta por cento) quando concluídos os demais 
serviços.

Art. 17 O caput do Art. 77, da Lei nº 2.243, de 18 de se-
tembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 77 Na garantia deverão ser destinados, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) da área útil do loteamento para 
este fim, observado o seguinte procedimento:
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Art. 18 O § 1º, e o § 2º do Art. 81, da Lei nº 2.243, de 18 
de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

§ 1º O prazo máximo para o término das obras é de 3 
(três) anos, a contar da data de expedição do Alvará de 
Licença.

§ 2º O prazo estabelecido no § 1º, deste artigo, poderá ser 
prorrogado a pedido do interessado, por um período de 2 
(dois) anos, a critério dos órgãos técnicos municipais.

Art. 19 O Art. 83, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 83 A edificação em lotes depende da inscrição do pro-
jeto do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, da 
execução de toda infra-estrutura no local da edificação e 
liberação do Alvará de Construção emito pela Secretaria 
competente.

Art. 20 O Art. 85, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar acrescido do inciso V, com a seguin-
te redação:

V - carta de desvinculação de imóvel rural para urbano.

Art. 21. O Art. 89, da Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 89 Os lotes resultantes de desmembramento deverão 
ter frente para logradouros já existentes com toda infra
-estrutura.

Art. 22 O parágrafo único do artigo 102 da Lei nº 2.243, de 
18 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Parágrafo único. Será cominada multa de 75 – Valor de 
Referência de São Gabriel da Palha - VRSGP quando a in-
fração for cometida:

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de 
lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a 
intenção de vender lote em loteamento ou desmembra-
mento sem estar regularizado no Município e no Registro 
de Imóveis competente;

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do 
imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no 
Art. 18, §§ 4º e 5º, da Lei Federal n.º 6.766/79.

III - não atender a notificação de embargo e execução le-
gal da obra, conforme projeto aprovado, sendo cominada 
nova multa a cada 15 (quinze) dias.

Art. 23 O item 1.1, do Capítulo III - OBRIGAÇÕES E PRA-
ZOS, do Anexo II, da Lei n.º 2.243, de 18 de setembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

1.1 – Executar no prazo de 3 (três) anos e consoante cro-
nograma aprovado, os seguintes serviços:

Art. 24 Fica revogado o disposto na alínea “a”, do item 1.5, 
do Capítulo III - OBRIGAÇÕES E PRAZOS, do Anexo II, da 
Lei nº 2.243, de 18 de setembro de 2012.

Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 26 Revogam-se as disposições em contrário.

Publique- se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 9 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.683 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106507

Lei nº 2.683 de 9 de novembro de 2017.

“Institui o Dia do Auxiliar da Educação Infantil no Calendá-
rio de Eventos do Município de São Gabriel da Palha”.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal do Auxiliar de Edu-
cação Infantil, a ser comemorado, anualmente, no dia 10 
do mês de novembro.

Art. 2º As comemorações serão efetuadas em todas as 
escolas de ensino da rede pública, com os seguintes ob-
jetivos:

I – conscientizar os trabalhadores desse segmento quanto 
a sua importância como auxiliares da educação;

II – consolidar o entendimento da identidade trabalhador/
escola;

III – garantir, incentivar e estimular sua constante profis-
sionalização e valorização.

IV- difundir junto à sociedade sobre a importância do pa-
pel dos auxiliares da educação infantil das escolas na qua-
lificação da educação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 9 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.684, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106508

Lei nº 2.684, de 9 de novembro de 2017.

“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de ani-
mais a recolher fezes de cães, no Município de São Gabriel 
da Palha.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam obrigados os proprietários, responsáveis ou 
condutores de cães, a recolher fezes de seus animais em 
vias públicas e campos, mesmo que estes animais não es-
tejam na coleira, mas que o dono esteja por perto, no 
Município de São Gabriel da Palha.

Art. 2º Qualquer munícipe que constatado o descumpri-
mento da presente Lei, poderá denunciar o fato ao Poder 
Executivo, e terá sua identidade preservada.

Art. 3º Ao infrator da presente Lei serão aplicadas as se-
guintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de 10% (dez por cento) do salário mínimo;

III – a reincidência, o dobro da multa estipulada no inciso 
II.

Art. 4º O Poder Executivo pode realizar campanhas per-
manentes sobre a educação e a convivência de animais 
domésticos em locais públicos.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 9 de novembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.687, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106512

Lei nº 2.687, de 9 de novembro de 2017.

Altera a Lei nº 1.638, de 18 de maio de 2006, que Dispõe 
Sobre a Reorganização do Regime de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da 
Palha, e Dá Outras Providências”.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O caput do artigo 78, da Lei nº 1.638, de 18 de 
maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 78. A Diretoria Executiva será composta de um Dire-
tor Presidente, de um Diretor de Previdência e Atuária, e, 
de um Diretor Administrativo Financeiro, nomeados pelo 
Chefe do Poder Executivo dentre os inscritos no regime de 
que trata esta Lei, devendo os mesmos ser pessoas quali-
ficadas para a função e com habilitação profissional, sendo 
escolhidos entre os servidores desde que e detenham co-
nhecimento compatível com o cargo a ser exercido, obser-
vando-se ainda o disposto no § 3º, do Art. 72.

[...].”

Art. 2º O artigo 78 da Lei nº 1.638, de 18 de maio de 
2006, passa a vigorar com um parágrafo com a seguinte 
redação:

“Art. 78. [...]

§ 5º - O Diretor Presidente deverá contar com, no míni-
mo, 06 (seis) anos de vinculação ao regime de que trata 
a presente Lei”.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 9 de novembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.688, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106513

Lei nº 2.688, de 9 de novembro de 2017.

Altera a Lei nº 1.084/97, de 29 de agosto de 1997, e dá 
outras providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 8º da Lei 1.084/97 de 29 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º ....................................

§ 1º - Por cada dependente, assim considerados aqueles 
enumerados no Art. 6º, desta Lei, o segurado contribuirá 
com os valores descritos na Tabela a seguir:

Faixa etária Valor Mensal

00 a 18 anos 70,00

19 a 23 anos 70,00

24 a 28 anos 90,00

29 a 33 anos 90,00

34 a 38 anos 110,00

39 a 43 anos 110,00

44 a 48 anos 150,00

49 a 53 anos 150,00

54 a 58 anos 170,00

59 ou mais 190,00

§ 2º - 06 (seis) meses após a promulgação desta Lei os 
valores constantes da tabela que integra o § 1º, deste arti-
go, sofrerão a título de atualização de preços, um acrésci-
mo no percentual correspondente a 30% (trinta por cento) 
sobre o valor de cada contribuição.

§ 3º - 12 (doze) meses após a promulgação desta Lei, os 
valores constantes da tabela que integra o § 1º, deste arti-
go, atualizados, sofrerão, a título de atualização de preços, 
um acréscimo no percentual correspondente a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor de cada contribuição.

§ 4º - No primeiro mês de janeiro subsequente à aplicação 
dos acréscimos dispostos nos parágrafos anteriores, os va-
lores mensais atualizados referentes à tabela constante do 
§ 1º, deste artigo, serão reajustados, com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, relativa à revi-
são anual destes valores, e assim anualmente tendo como 
data base o mês de janeiro de cada ano.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 9 de novembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.689, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106514

Lei nº 2.689, de 9 de novembro de 2017.

Autoriza a Retirada do Município de São Gabriel da Palha 
do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento 
da Produção e da Comercialização de Produtos Horti-fruti-
granjeiros - COINTER, e Dá Outras Providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a saída do Município de São Gabriel 
da Palha do quadro de entes consorciados do Consórcio 
Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção 
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e da Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros – 
COINTER.

Parágrafo único. Com a saída do Município de São Gabriel 
da Palha do Consórcio referido no caput, deverão ser ex-
tintos todos os termos, compromissos e outros documen-
tos firmados e ainda vigentes derivados do ingresso no 
COINTER, exceto no tocante as dívidas já constituídas por 
força de decisões colegiadas.

Art. 2º Para a efetivação do disposto no Art. 1º da pre-
sente Lei de que trata o caput deste artigo, fica autorizado 
ao Executivo Municipal quitar os débitos existentes com o 
COINTER.

Art. 3º Fica aberto, no presente Exercício Financeiro, um 
Crédito Especial no valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete 
mil e duzentos reais), para fazer face às despesas com o 
pagamento de dívida junto ao COINTER, a ser classificada 
da seguinte forma:

Órgão: 000002 - Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha

Unidade Orçamentária: 000016 - Sec. Mun. de Desenv. 
Agropecuário

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 601 - Promoção da Produção Agropecuária

Programa: 0044 - Consórcios Intermunicipais

Projeto-Atividade: 000002000016.2060100442.XXX – 
Transferência ao COINTER.

337170000000 - Rateio pela Participação em Consórcios 
Públicos

Fonte 1000000 - Recursos Próprios + R$ 27.200,00

Art. 4º Para fazer face à abertura do Crédito Especial de 
que trata o artigo anterior, anular-se-á parcialmente a se-
guinte dotação orçamentária:

Órgão: 000002 - Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha

Unidade Orçamentária: 000016 - Sec. Mun. de Desenv. 
Agropecuário

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0247 - Apoio Administrativo - Agricultura

Projeto-Atividade: 000002000016.2012202472.208 - Ma-
nutenção da Secretaria.

339030000000 - Material de Consumo

Fonte 1000000 - Recursos Próprios - R$ 27.200,00

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 9 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.690, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106515

Lei nº 2.690, de 9 de novembro de 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio 
com o Estado do Espírito Santo e dá Outras Providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ce-
lebrar Convênio com o Estado do Espírito Santo, através 
da Secretaria de Estado da Educação, para manutenção 
das atividades em unidades escolares absorvidas pelo 
ente estadual em processo de criação e implementação de 
Rede de Escolas de Ensino Médio em Turno Único – “Escola 
Viva”, no Município de São Gabriel da Palha.

Parágrafo Único. O Convênio de que trata o presente artigo 
tem por finalidade a transferência por cessão de servidor 
público municipal efetivo para prestação de serviços junto 
ao Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O Convênio a que se refere o artigo anterior, será 
firmado com base na anexa minuta de Convênio de Coope-
ração Mútua, que passa a fazer parte integrante desta Lei.

Art. 3º O Convênio poderá ser rescindido unilateralmente, 
se o objetivo do mesmo não estiver sendo satisfatoria-
mente cumprido, mediante prévia notificação.

Parágrafo Único. O Convênio poderá ser alterado em co-
mum acordo entre as partes para a inclusão ou exclusão 
de servidores necessários à consecução dos seus objeti-
vos.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotação orçamentária consignadas 
no Orçamento vigente, que serão suplementadas se ne-
cessário.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 9 de novembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

CONVÊNIO N.º _______/ ______ 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO 
DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES E O MUNICÍPIO DE 
______________________ - ES.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS CONVENENTES E DAS RE-
PRESENTAÇÕES

O Município de São Gabriel da Palha, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o N.º 27.174.143/0001-
76, com sede na Praça Vicente Glazar, N.º 159, nesta ci-
dade, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Munici-
pal, o (a) Senhor (a) _____________________________, 
brasileiro (a), casado (a), ____(profissão)____, residen-
te na Rua _____________________ , n.º _____, Bairro 
_______________, nesta cidade, inscrito (a) no CPF sob 
o n.º _________________ e Carteira de Identidade N.º 
_______________, e o Município de _________________- 
ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscri-
to no CNPJ sob o N.º __________________ , com 
sede à _______________________, N.º ______, Bair-
ro ______________, em _______________- ES, nes-
te ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o 
(a) Senhor (a) ________________________, brasi-
leiro (a), casado (a), ____(profissão)____, residente 
na Rua _____________________ , n.º _____, Bairro 
_______________, ________________, inscrito (a) no 
CPF sob o n.º _________________ e Carteira de Iden-
tidade N.º _______________, ajustam e convencionam 
a celebração deste convênio de Cooperação Mútua, que 
se regerá pelas cláusulas e condições a seguir elencadas, 
em conformidade com a Lei n.º ________, de ____ de 
_______________ de 2017:

II - CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 – O presente CONVÊNIO tem como finalidade estabe-
lecer e regulamentar o intercâmbio entre as partes conve-
niadas no intuito de promoverem entre si a permuta/ e ou 
cessão de servidores, quando da conveniência e necessi-
dade de serviço.

III - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO

3.1 – VIGÊNCIA – O presente CONVÊNIO entrará em vigor 
na data de sua publicação, a qual deverá ser feita imedia-
tamente após sua assinatura, até o dia 31 de dezembro 
de 2030.

3.2 - O presente CONVÊNIO poderá ser prorrogado me-
diante assinatura de Termo Aditivo, desde que não seja 
modificado seu objeto.

IV - CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E VANTAGENS

4.1 - Os servidores transferidos por cessão ou permuta 
receberão os seus vencimentos e vantagens, de acordo 
com os critérios estabelecidos nas Leis especificas sobre o 
assunto de cada Município.

V - CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES GE-
RAIS

5.1 – Os servidores transferidos por cessão ou permuta, 
obrigatoriamente deverão ter o nível de conhecimento 
compatível com as atividades que irão exercer.

5.2 – Para efeito de comprovação de comparecimento ao 
serviço, os convenientes comunicarão, mensalmente, a 
freqüência do(s) servidores(s) cedido(s), até o 5.º (quin-
to) dia útil de cada mês, bem como quaisquer ocorrências 
funcionais ocorridas durante a vigência do presente Con-
vênio.

5.3 – A qualquer época, a entidade carente de pessoal 
em determinada área de serviço, solicitará diretamente ao 
representante aqui expresso, o servidor que atender às 
necessidades, ficando a critério de cada entidade autorizar 
ou não a saída de seu servidor.

VI - CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1 - Em caso de desvio de finalidade constante do objeto 
deste Convênio, por quaisquer das partes, ou mediante 
comunicação por escrito de uma parte à outra, com an-
tecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou por deliberação 
conjunta das partes.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – PRERROGATIVA

7.1 – No caso de encerramento deste Convênio, ou na 
hipótese de sua denúncia ou rescisão prevista na Cláusula 
Sexta, ficam assegurados todos os direitos e obrigações 
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das partes conveniadas, até a data do retorno do servidor 
transferido por cessão ou permuta

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 – Para as questões suscitadas na execução do presen-
te CONVÊNIO, e não resolvidas administrativamente, fica 
eleito o Foro da Comarca de São Gabriel da Palha, Estado 
do Espírito Santo, com expressa renúncia de qualquer ou-
tro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas 
oriundas do presente instrumento.

Assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente 
CONVÊNIO, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, jun-
tamente com as testemunhas também abaixo assinadas.

São Gabriel da Palha, ______ de ________________ de 
__________.

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Prefeito (a) Municipal

MUNICÍPIO DE _________________________

Prefeito (a) Municipal

Testemunhas:

1 - _______________________________________

Nome: ____________________________________

CPF ______________________________________

2 - _______________________________________

Nome: ____________________________________

CPF ______________________________________ 

LEI Nº 2.691, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 106516

Lei nº 2.691, de 9 de novembro de 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Cessão de 
Uso da Escola Municipal Ilda Ferreira da Fonseca Martins 
para o Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fir-
mar Termo de Cessão de Uso das instalações da Escola 
Municipal “Ilda Ferreira da Fonseca Martins”, pelo prazo de 

10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 10 (dez) anos, para a 
finalidade de ser utilizada como Escola Espelho, em atendi-
mento ao Programa Escola de Ensino Médio em Turno Úni-
co – Escola Viva, localizada no imóvel urbano, localizado 
na Rua Sete de Setembro, Bairro Jardim da Infância, nesta 
cidade, medindo 50,00 x 60,00 metros, ou seja, 3.000,00 
m² (três mil metros quadrados), cadastrado na Prefeitura 
Municipal para fins tributáveis sob o nº 01.2.03.0664.001-
041, devidamente registrado sob o nº 01, Matrícula nº 
7.587, de ordem do Livro nº 02, no Cartório de Registro 
Geral de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha, em 
25 de julho de 2006.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 9 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 890/2017-ELISANGELA CORREA 
NEVES SILVA-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 106407

PORTARIA Nº 890/2017

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELISAN-
GELA CORREA NEVES SILVA

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias da Servidora ELISANGELA 
CORREA NEVES SILVA, Matrícula 4028, Agente de Combate 
as Endemias, referente ao período aquisitivo 2016/2017, 
no período de 02 a 31 de Outubro do corrente ano, por 
imperiosa necessidade do serviço, as quais serão gozadas 
no Mês de Novembro de 2017.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo os seus efeitos a data de 02 de Outubro 
de 2017.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 891/2017-MAURO SERGIO DOS 
SANTOS NAZARETH-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 106408

PORTARIA Nº 891/2017

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO 
SERGIO DOS SANTOS NAZARETH

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias do Servidor MAURO SER-
GIO DOS SANTOS NAZARETH, Matrícula 4033, Agente de 
Combate as Endemias, referente ao período aquisitivo 
2016/2017, no período de 02 a 31 de Outubro do corrente 
ano, por imperiosa necessidade do serviço, as quais serão 
gozadas no Mês de Dezembro de 2017.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo os seus efeitos a data de 02 de Outubro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 892/2017-NELSON SCHMIDT KREI-
TLOW-SUSPENDE FÉRIAS

Publicação Nº 106409

PORTARIA Nº 892/2017

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR NELSON 
SCHMIDT KREITLOW

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias do Servidor NELSON SCH-
MIDT KREITLOW, Matrícula 3772, Motorista, referente ao 
período aquisitivo 2016/2017, no período de 02 a 31 de 
Outubro do corrente ano, por imperiosa necessidade do 
serviço, as quais serão gozadas no Mês de Março de 2018.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo os seus efeitos a data de 02 de Outubro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 894/2017-ADRIA PAULA SARTORI 
FERRARI DO SACRAMENTO-3º QUINQ

Publicação Nº 106413

PORTARIA Nº 894/2017

CONCEDE A SERVIDORA ADRIA PAULA FERRARI DO NAS-
CIMENTO GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º- CONCEDER à Servidora ADRIA PAULA FERRARI DO 
NASCIMENTO, Matrícula 3380, Professora A MAPA, Nível 
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II, Ref. 5, nomeada pelo Decreto nº 102, de 22/04/2009, 
adicional por tempo de serviço, correspondente ao ter-
ceiro (3º) quinquênio, fazendo jus a perceber mais cinco 
por cento (5%) sobre seus vencimentos, a partir de 02 
de Dezembro de 2016, conforme estabelece o Artigo 73 
e seus parágrafos, da Lei Complementar nº 44/2015, de 
19/11/2015.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos da a 02 de Dezembro 
de 2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 895/2017-NOMEIA COMISSÃO TÉC-
NICA ESPECIAL DE INVENTÁRIO ANUAL E BENS 
PATRIMONIAIS E BENS EM ALMOXARIFADO E 
REVOGA A PORT. 760-2017

Publicação Nº 106414

PORTARIA Nº 895/2017

NOMEIA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL PARA REALIZA-
ÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS E 
BENS EM ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
E FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4.377 de 
14 de Agosto de 2017, da Secretaria Municipal de Admi-
nistração.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5.296 de 
28 de Setembro de 2017, da Secretaria Municipal de Ad-
ministração.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEIA a Comissão Especial para a realização do 
Inventário Anual de Bens Patrimoniais e Bens em Almo-
xarifado da Administração Central e Fundos Municipais e 
Autarquias, composta pelos seguintes membros:

· Márcia Mação Miranda – Presidente

· Anderson Sodré da Silva – Membro

· Dejair Carvalho Folli – Membro

· Rosalino Alves – Membro

· Marcela Ferraz - Membro

· Raphael Schneider Machado Storino – Membro.

Art. 2º - O prazo para execução e conclusão dos trabalhos 
será (04) quatro meses, com início no Mês de Novembro 
de 2017 e o término no Mês de Fevereiro de 2018.

Art. 3º - Os Servidores nomeados serão remunerados pe-
los serviços prestados com (05) cinco valores de referên-
cia-VRSGP mensais, com exceção dos Servidores ocupan-
tes de cargos em comissão.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario, em es-
pecial a Portaria nº 760 de 14 de Setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 896/2017-DESIGNA REGIME SO-
BREAVISO-MOTORISTA-SEC SAÚDE-SETEM-
BRO E OUTUBRO-2017 E REVOGA A PORT. 773-
2017

Publicação Nº 106415

PORTARIA Nº 896/2017

DESIGNA SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO DE REGIME 
DE SOBREAVISO

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agos-
to de 2017, que Institui o Regime de Sobreaviso para os 
motoristas que atuam nos serviços vinculados à urgência 
e emergência.
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CONSIDERANDO o Processo Administrativo n° 4.999 de 
14/09/2017 da Secretaria Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO que no próprio Processo constam os no-
mes dos servidores, as datas e horários para cumprimento 
do Regime de Sobreaviso.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR na forma da Lei Municipal n° 2.668 de 
02 de Agosto de 2017, os Servidores para cumprir o Re-
gime de Sobreaviso, em conformidade com o Anexo Único 
que integra a presente Portaria.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial a Portaria 773 de 18 de Setembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de Setembro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 08 
de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA N° 896 DE 08/11/2017

REGIME DE SOBREAVISO – PERÍODO DE 16/09/2017 a 15/10/2017

Início do 
Plantão

Motoristas
Fim do 
Plantão

Início do 
Plantão

Motoristas
Fim do 
Plantão

16 07h Renildo Araújo Pinto 07h 07h Ivanildo Schreder 07h

17 07h Sebastião Pereira Jardim 07h 07h Sidney Hoffmam 07h

18 17h Wanderley Rokson das Neves 07h 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h

19 17h Ocymar Correa Neves 07h 17h Welliton Ferreira 07h

20 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h 17h Zamoel Carlos Raasch 07h

21 17h Valceir Boechat de Laia 07h 17h Sebastião Pereira Jardim 07h

22 17h Welliton Ferreira 07h 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h

23 07h Renildo Araújo Pinto 07h 07h Ocymar Correa Neves 07h

24 07h Welliton Ferreira 07h 07h Wanderley Rokson das Neves 07h

25 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h 17h Adelino Klanz 07h

26 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h 17h Renildo Araújo Pinto 07h

27 17h Sidney Hoffmam 07h 17h Valceir Boechat de Laia 07h

28 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h 17h Adelino Klanz 07h

29 07h Ocymar Correa Neves 07h 07h Sidney Hoffmam 07h

30 07h Welliton Ferreira 07h 07h Fabio Silva Teixeira 07h

01 07h Zamoel Carlos Raasch 07h 07h Valceir Boechat de Laia 07h

02 17h Elton Almeida da Silva 07h 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

03 17h Renildo Araújo Pinto 07h 17h Ivanildo Schreder 07h

04 17h Welliton Ferreira 07h 17h Adelino Klanz 07h

05 17h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h 17h Gildázio José Monte Belo 07h

06 17h Adelino Klanz 07h 17h Welliton Ferreira 07h

07 07h Fabio Silva Teixeira 07h 07h Ivanildo Schreder 07h

08 07h Gildázio José Monte Belo 07h 07h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

09 07h Welliton Ferreira 07h 07h Valceir Boechat de Laia 07h

10 07h Elton Almeida da Silva 07h 07h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h
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11 17h Gildázio José Monte Belo 07h 17h Fabio Silva Teixeira 07h

12 07h Renildo Araújo Pinto 07h 07h Elton Almeida da Silva 07h

13 07h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h 07h Renildo Araújo Pinto 07h

14 07h Wanderley Rokson das Neves 07h 07h Welliton Ferreira 07h

15 07h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h 07h Sebastião Pereira Jardim 07h

PORTARIA 897/2017-EDSON VANDER MARRO-
QUE-COLOCA À DISPOSIÇÃO

Publicação Nº 106416

PORTARIA Nº 897/2017

COLOCA SERVIDOR EDSON VANDER MARROQUE À DIS-
POSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DE-
SENVOLVIMENTO URBANO

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6.019 de 01 
de Novembro de 2017.

R E S O L V E:

Art.1º - COLOCAR A DISPOSIÇÃO o Servidor EDSON VAN-
DER MARROQUE, Mat. nº 3073, Operador de Máquinas, 
Carreira V, Classe “E”, da Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Desenvolvimento Agropecuário, para prestar servi-
ços junto a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvi-
mento Urbano, por tempo indeterminado.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de Novembro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
08 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 898/2017-SANDRA DE OLIVEIRA 
ALVES PAZULINI-AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

Publicação Nº 106531

PORTARIA Nº 898/2017

CONCEDE A SERVIDORA SANDRA DE OLIVEIRA ALVES 
PAZULINI AVERBAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5.641 de 17 
de Outubro de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Servidora SANDRA DE OLIVEIRA 
ALVES PAZULINI, Matrícula 3448, Agente de Serviços de 
Saúde, Carreira III, Classe D, a averbação dos tempos de 
contribuições abaixo relacionados:

· Períodos públicos – 05/06/2007 a 31/12/2007, 
02/01/2008 a 31/12/2008, totalizando 573 (quinhentos e 
setenta e três) dias, se inscrevem no registro funcional 
para Aposentadoria, Disponibilidade e Adicional por Tempo 
de Serviço, nos termos do Art. 23 da Lei Orgânica deste 
Município;

· Períodos privados – 26/11/1993 a 24/12/1993, 
01/03/1994 a 14/04/1994, 01/02/1996 a 27/07/1996, 
07/07/2001 a 30/09/2001, 01/08/2002 a 19/08/2005 
e 20/09/2006 a 21/12/2006, totalizando 1.450 (um mil 
quatrocentos e cinquenta) dias de tempo aproveitado, ins-
crevendo-se no registro funcional para efeitos de Aposen-
tadoria e Disponibilidade, nos termos do Art. 23 da Lei 
Orgânica deste Município.

Art. 2º - Revogam- se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 17 de Outubro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
09 de novembro de 2017.
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LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 899/2017-ANA NILCE PEREIRA 
GONÇALVES CORDEIRO-CONSELHO DIRETOR 
DA CASP

Publicação Nº 106532

PORTARIA Nº 899/2017

INDICA A SERVIDORA ANA NILCE PEREIRA GONÇALVES 
CORDEIRO PARA COMPOR CONSELHO DIRETOR DA CAS-
P-SGP

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais. ...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 5.790 de 23 de 
Outubro de 2017.

R E S O L V E:

Art.1º - INDICAR a Servidora ANA NILCE PEREIRA GON-
ÇALVES CORDEIRO, Matricula 30, Operador de PABX, Car-
reira III, Classe “N”, para compor o Conselho Diretor da 
CASP-SGP- Caixa de Assistência dos Servidores Públicos 
Municipais de São Gabriel da Palha.

Art. 2º - Revogam- se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 25 de Outubro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
09 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 900/2017-NOMEIA COMISSÃO ES-
PECIAL PARA A FISCALIZAÇÃO DE RECEBI-
MENTO DE EQUIPAMENTOS

Publicação Nº 106533

PORTARIA Nº 900/2017

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA A FISCALIZAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4.504 de 18 
de Agosto de 2017, da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Agropecuário.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial para a Fiscaliza-
ção de Recebimento de Equipamentos, composta por:

· Gerson Salvador Cazeli – Presidente – Técnico em Agro-
pecuária – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvol-
vimento Agropecuário;

· Rodolfo Antônio da Silva Neto – Membro – Auxiliar Admi-
nistrativo – Departamento de Almoxarifado;

· João Carlos Felix – Membro – Mecânico – Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;

· Stefan Furtado Chodachi – Membro – Assistente Adminis-
trativo – Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo os seus efeitos a data de 06 de No-
vembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
09 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA 901/2017-NOMEIA COMISSÃO ES-
PECIAL PARA A FISCALIZAÇÃO DE RECEBI-
MENTO DE EQUIPAMENTOS

Publicação Nº 106534

PORTARIA Nº 901/2017

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA A FISCALIZAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 3.738 de 12 
de Jilho de 2017, da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Agropecuário.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial para a Fiscaliza-
ção de Recebimento de Equipamentos, composta por:

· Carlos Ferreira Dias – Presidente – Motorista – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário;

· Rodolfo Antônio da Silva Neto – Membro – Auxiliar Admi-
nistrativo – Departamento de Almoxarifado;

· João Carlos Felix – Membro – Mecânico – Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;

· Stefan Furtado Chodachi – Membro – Assistente Adminis-
trativo – Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo os seus efeitos a data de 06 de No-
vembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
09 de novembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 31 / 2017 / SEDETEL-DESIGNA 
SERVIDOR 

Publicação Nº 106486

PORTARIA Nº 31/2017/SEDETEL DESIGNA SERVIDOR

LUIZMAR MIELKE, Secretário Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, Comercio e Turismo Interino de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, nome-
ado pelo Decreto N.º 8/2017, de 2 de janeiro de 2017, 
usando das atribuições legais que lhe confere o Decreto 
N.º 139/2010, de 31 de março de 2010, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do 
Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito 
desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR a servidora ANA NILCE PEREIRA GON-
ÇALVES CORDEIRO, Matrícula n.º 030, Cargo: Operadora 
de PABX, localizado na Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria, Comercio e Turismo, para 
atuar como Fiscal do Contrato nº 02/2017, celebrado com 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Gabriel da Palha 
em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Convênio exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do Contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário,

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria, Comércio e Turismo de São Gabriel da Palha, 09 
de novembro de 2017.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Indústria, Comércio e Turismo Interino
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PORTARIA Nº 32/2017/SEDETEL - DESIGNA 
SERVIDOR 

Publicação Nº 106487

PORTARIA Nº 32/2017/SEDETEL DESIGNA SERVIDOR

LUIZMAR MIELKE, Secretário Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, Comercio e Turismo Interino de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, nome-
ado pelo Decreto N.º 8/2017, de 2 de janeiro de 2017, 
usando das atribuições legais que lhe confere o Decreto 
N.º 139/2010, de 31 de março de 2010, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do 
Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito 
desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR a servidora ANA NILCE PEREIRA 
GONÇALVES CORDEIRO, Matrícula n.º 030, Cargo: Ope-
radora de PABX, localizada na Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, Indústria, Comercio e Turismo, 
para atuar como Fiscal do Contrato nº 88/2017, celebrado 
com o Senhor WELTON BORCHARDT BERGAMIN em cum-
primento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 
8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Convênio exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário,

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria, Comércio e Turismo de São Gabriel da Palha, 09 
de novembro de 2017.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Indústria, Comércio e Turismo Interino.

PORTARIA Nº 33/2017-COLOCA VEÍCULO E 
MOTORISTA A DISPOSIÇÃO

Publicação Nº 106488

PORTARIA Nº 33/2017 COLOCA VEÍCULO E MOTORISTA A 
DISPOSIÇÃO

LUIZMAR MIELKE Secretário Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, Comércio e Turismo Interino, 
usando suas atribuições.

R E S O L V E:

Art. 1º - COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Famí-
lia, o Servidor Junio Cesar Ferreira dos Santos, matrícula 
nº 4007, Cargo Motorista, lotado na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tu-
rismo, no dia 09 de novembro de 2017 no Município de 
VITÓRIA/ES. Informamos que a diária do Motorista será 
paga pela secretaria requisitante.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário,

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria, Comércio e Turismo de São Gabriel da Palha, 09 
de novembro de 2017.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Indústria, Comércio e Turismo Interino

PORTARIA Nº. 45/2017 - SEMUS   - DESIGNA 
SERVIDOR

Publicação Nº 106525

PORTARIA Nº. 45/2017 - SEMUS DESIGNA SERVIDOR

ROBERTO MORANDI, Secretário Municipal de Saúde, usan-
do das atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
Nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Con-
trato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do 
Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito 
desempenho da função,
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R E S O L V E:

Art. 1º. – DESIGNAR a servidora ZULMIRA EDES SPERAN-
DIO - matrícula 476, Atendente, para atuar como fiscal 
do contrato nº 77/2014, com a empresa firma DANIELLI 
SIMONASSI NANTES - ME, que tem como objeto é a Pres-
tação de Serviços destinados a realização de Exames Ra-
diológicos (Raio X), para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde, em cumprimento ao disposto no Art. 
67 e Parágrafos da Lei nº 8.666/93,

Art. 2º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 26 de outubro de 2017.

ROBERTO MORANDI

Secretario Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº. 46/2017 - SEMUS    -    DESIGNA 
SERVIDOR

Publicação Nº 106526

PORTARIA Nº. 46/2017 - SEMUS DESIGNA SERVIDOR

ROBERTO MORANDI, Secretário Municipal de Saúde, usan-
do das atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
Nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Con-
trato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado servidor que 
disponha de perfil para o perfeito desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1º. NOMEAR o servidor GLAUDEMIR PRANDO, Dire-
tor Administrativo, para atuar como fiscal do Contrato nº 
45/2017, firmado entre este Município, com interveniência 

da Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa JANPS GES-
TÃO EM SAÚDE EIRELI, para o desenvolvimento de ações 
e serviços de saúde, que tem como objeto a compra de 
serviços médico-hospitalares na execução dos serviços de 
urgência e emergência no Pronto Atendimento Municipal, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, compreenden-
do Clínica Médica (com plantão 24 horas diárias para um 
clínico e 12 horas para o segundo clínico) e Ortopédica 
(em regime de sobreaviso 12 horas diárias), com execução 
conjugada de serviços de enfermagem, com equipe farma-
cêutica, de assistente social, com equipe administrativa, 
de tesouraria, de almoxarifado, de arquivo, de recepcio-
nista, de portaria, de cozinha e limpeza, em atendimento 
a População de São Gabriel da Palha/ES.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 26 de outubro de 2017.

ROBERTO MORANDI

Secretario Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº. 47/2017 - SEMUS    -  DESIGNA 
SERVIDOR

Publicação Nº 106527

PORTARIA Nº. 47/2017 - SEMUS DESIGNA SERVIDOR

ROBERTO MORANDI, Secretário Municipal de Saúde, usan-
do das atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
Nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Con-
trato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado servidor que 
disponha de perfil para o perfeito desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1º. - DESIGNAR a servidora RARIANI TEIXEIRA DA 
SILVA- Medica, matricula 04000, para atuar como fiscal do 
Contrato nº 035/2017, com o Senhor LUCAS ZANI BER-
GAMIM, na ausência da servidora ROSANE RESENDE DE 
MORAES SARNAGLIA, ENFERMEIRA, que tem como objeto 
a locação de um imóvel urbano, para funcionamento do 
Programa Estratégia Saúde da Família Vila Comboni, em 
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cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
nº 8.666/93,

Art. 2º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 
resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 09 de novembro de 
2017.

ROBERTO MORANDI

Secretário Municipal de Saúde

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

PORTARIA Nº. 47/2017 - SEMUS-DESIGNA 
SERVIDOR

Publicação Nº 106489

PORTARIA Nº. 47/2017 - SEMUS DESIGNA SERVIDOR

ROBERTO MORANDI, Secretário Municipal de Saúde, usan-
do das atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
Nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-
meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal Relatórios de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, 
valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Con-
trato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado servidor que 
disponha de perfil para o perfeito desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1º. - DESIGNAR a servidora RARIANI TEIXEIRA DA 
SILVA- Medica, matricula 04000, para atuar como fiscal do 
Contrato nº 035/2017, com o Senhor LUCAS ZANI BER-
GAMIM, na ausência da servidora ROSANE RESENDE DE 
MORAES SARNAGLIA, ENFERMEIRA, que tem como objeto 
a locação de um imóvel urbano, para funcionamento do 
Programa Estratégia Saúde da Família Vila Comboni, em 
cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei 
nº 8.666/93,

Art. 2º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos 

resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-
tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas 
no instrumento contratual.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, em 09 de novembro de 
2017.

ROBERTO MORANDI

Secretário Municipal de Saúde

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.
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DECRETO Nº 566/2017 - NATUREZA SUPLEMENTAR
Publicação Nº 106528

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA     
ESPIRITO SANTO 
27.174.143/0001-76
DECRETO  Nº 0000566/2017
Data 09/11/2017 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

170.000,00

Divulgação Oficial

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

000002000002.0412200222.010

33903900000

0000057

1000000

TOTAL: 170.000,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 170.000,00 ( cento e setenta  mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

170.000,00

Remuneração de Pessoal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100000031901100000

000002000001.0412203492.2590000041

TOTAL: 170.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Sao Gabriel da Palha - ES,  09 novembro 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$ 170.000,00   ( cento e setenta  mil  reais ), nas
seguintes dotações:

DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Anderson Sodré
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RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 03, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 CONTROLADORIA GERAL DO MU-
NICÍPIO

Publicação Nº 106493

 

 
 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória | São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780-000   
Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 03, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

A Controladoria Geral do Município - CGM como Unidade Central do 

Controle Interno - UCCI do Poder Executivo Municipal, instituída pela Lei 

Municipal nº 2.316, de 25 de julho de 2013, que dispõe sobre o Sistema 

de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 

providências, regulamentada pelo Decreto nº 422, de 31 de julho de 2013 

e considerando ainda a Lei Municipal nº 2.337, de 19 de setembro de 

2013, que estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder 

Executivo e dá outras providências, no exercício de sua missão 

institucional, com respaldo nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal 

de 1988, art. 59 da Lei Complementar n.º 101/2000, arts. 29, 70 e 76 da 

Constituição Estadual e ao art. 56 da Lei Orgânica do Município de São 

Gabriel da Palha; e 

 

Considerando que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência 

ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de Direito 

Financeiro contidas na Lei Federal N.º 4.320/64, Lei Complementar 

Federal N.º 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, 

bem como as normas específicas do TCEES.  

 

Considerando que no exercício do controle preventivo a Controladoria 

Geral do Município poderá emitir pareceres e recomendações técnicas para 

aprimorar o controle interno, e informar/orientar as Unidades 

Administrativas quanto às manifestações e recomendações de Órgãos de 

controle externo que possam implicar diretamente na gestão 

administrativa.  

 

Considerando que a nota fiscal eletrônica é um documento que comprova 

a realização de transações de diversas naturezas envolvendo mercadorias 

e produtos ou prestação de serviços. 
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Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

 

Considerando o Decreto n.º 308, de 30 de junho de 2014, que institui a 

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e e declaração eletrônica mensal 

do imposto sobre serviços de qualquer natureza para as instituições 

financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, nos termos da lei 

n.º 4.595/64, a ser realizada por meio do software de declaração mensal 

de serviços bancários e dá outras providências. 

 

Considerando que o art. 1º, do referido Decreto “dispõe que Fica instituída 

a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e documento fiscal de 

existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente 

via Internet pelo Sistema denominado Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, 

do Município de São Gabriel da Palha, com o objetivo de registrar as 

operações de prestação de serviços, com autorização de uso fornecida 

pela Secretaria Municipal de Finanças e fica instituída também a 

Declaração Mensal de Serviços Bancários de uso obrigatório pelas 

instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos 

termos da Lei n.º 4.595/64, a ser realizada por meio do software”. 

 

1. RECOMENDAÇÃO 

  

Posto isso, a Controladoria Geral do Município faz as seguintes 

recomendações as Secretarias Municipais ao receberem as notas fiscais 

eletrônicas de prestação de serviços:  

 

a) em relação ao preenchimento dos campos da nota fiscal: 

 

i. que a Secretaria ao receber a nota fiscal eletrônica verifique se todos os 

campos da “Descrição da Prestação de Serviços” estão preenchidos, e de 

forma correta. Conforme o exemplo abaixo: 
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DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

SERVIÇO PRINCIPAL: TRANSPORTE RODOVIÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES NÃO RECICLÁVEIS 

 

DESCRIÇÃO 

 

UNIDADE 

 

QUANT. 

 

VALOR 

 

ALÍQUOTA 

 

VALOR 

SERVIÇO 

TRANSPORTE 

DE LIXO 

URBANO 

 

TON 

 

400 

 

238,61 

 

3% 

 

95.444,00 

 

ii. que as Secretarias solicite as empresas prestadoras de serviços, 

principalmente de execução continuada, a utilizar o campo “Observações”, 

descrevendo todas as informações necessárias, como: número do 

contrato, objeto do contrato, mês de referência, informações adicionais 

importantes, etc. Conforme exemplo abaixo: 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de transporte rodoviário e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos domiciliares não recicláveis, 

em aterro sanitário licenciado por órgão competente, provenientes do 

Município de São Gabriel da Palha. 

 Número do Contrato: XX/2017. 

 Mês de Referência do serviço: Setembro de 2017. 

 Foram transportados 400 toneladas de resíduos sólidos urbanos 

domiciliares não recicláveis para o aterro sanitário xxxx, localizado no 

Município de xxxxxxx. 
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b) Essas recomendações acima descritas deverão ser aplicadas nas notas 

fiscais eletrônicas envolvendo mercadorias ou produtos, principalmente 

em relação ao item ii. 

 

Deste modo e por todo o expendido, recomendamos a Prefeita Municipal 

que requeira das Secretarias Municipais (Secretários e fiscais de contrato) 

que instrua as empresas prestadoras de serviços ou empresas varejistas 

fornecedoras de equipamentos ou materiais de consumo, que a partir 

dessa data, preencha a nota fiscal de acordo com as recomendações 

sugeridas.  

 

À consideração superior. 

 

São Gabriel da Palha – ES, 25 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

____________________________     ___________________________ 

 Marcos Zarowny – Decreto 399      Cleber Rogério Oakes – Mat. 5639 

 Controlador Geral do Município      Auditor Público Interno 
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Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
Publicação Nº 106505

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017

DATA DE ABERTURA: 23/11/2017 às 13h.

OBJETO: Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para fornecimento de material permanen-
te e equipamentos de informática para atender às necessidades de alguns setores e a demanda de Unidades Administra-
tivas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

O edital poderá ser retirado através do site www.camarasgp.es.gov.br, demais informações pelo telefone (27) 3727-2252, 
ramal 214.

São Gabriel da Palha, 09 de novembro de 2017.

ALISSON CASSANI

Pregoeiro Oficial
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Serra

Prefeitura

CP 013/2017 -  RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Publicação Nº 106461

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2017

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna

público o resultado de habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESA INABILITADA:

M Motta Arquitetura e Urbanismo Eireli - ME – Lotes 01 e 02

EMPRESAS HABILITADAS:

3D Projetos Engenharia e Arquitetura Ltda-ME - Lote 01; Contemporânea Construções e Projetos Ltda-EPP - Lotes 01 e 
02; Dan Engenharia Projetos e Consultoria Ltda - Lotes 01 e 02; Econômica Eng. Soluções em Proj. e Obras Ltda - Lotes 
01 e 02; Eicomnor Eng. Imperm. Comércio do Nordeste Ltda - Lotes 01 e 02; Loft Interiores, Arquitet. em Construção 
Ltda-EPP - Lotes 01 e 02; ML Projetos Ltda-ME - Lote 02; MT Soluções e Serviços Técnicos Ltda-EPP – Lotes 01 e 02; OF. 
Caran - Projetos, Consultoria e Planejam. Ltda-EPP – Lotes 01 e 02; Projeta Consultoria e Serviços Ltda - Lotes 01 e 02 e 
Transmar Consultoria e Engenharia Ltda - Lotes 01 e 02.

Serra(ES), 09 de novembro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

RESOLUÇÃO 410- CMS - PMS SESA
Publicação Nº 106473

RESOLUÇÃO N.º 410 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em sua 293ª Reunião ordinária, realizada no dia 30 de outubro de 
2017, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, 
pela Lei nº. 8142 de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução nº 453 do CNS de 10 de maio de 2012 e pela Lei Municipal 
nº. 4.311 de 30 de dezembro de 2014 publicada dia 12 de janeiro de 2015.

RESOLVE:

ART. 1. º - Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde da Serra, até o final do ano de 
2017, conforme anexo.

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Serra, 30 de outubro de 2017

Rosalda de Oliveira Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 410, de 30 de outubro de 2017, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 410 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS – 2017 

MÊS
DIA HORA LOCAL

Outubro
30 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Novembro
27 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

Dezembro
18 14 às 16h Sala de Reuniões - SESA

As reuniões acontecem sempre na última segunda-feira do mês e estão distribuídas ao longo do ano, caso coincida com 
algum ponto facultativo ou feriado será antecipada a reunião.

As reuniões extraordinárias serão agendadas mediante solicitação do presidente ou do pleno do conselho.

RESOLUÇÃO 411- CMS - PMS SESA
Publicação Nº 106474

RESOLUÇÃO N.º 411 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DA SERRA.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em 
sua 0293ª Reunião ordinária, realizada no dia 30 de ou-
tubro de 2017 às 14 horas, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 
19 de setembro de 1990, pela Lei nº. 8.142 de 28 de de-
zembro de 1990 e pela Lei Municipal nº. 4.311 de 12 de 
janeiro de 2015.

CONSIDERANDO: que o Conselho Municipal de Saúde 
exercerá suas atribuições mediante o funcionamento de 
uma mesa Diretora em sua estrutura;

CONSIDERANDO: que a Mesa Diretora do CMSS, será 
composta por 04 (quatro) membros titulares, sendo 01 
(um) representante titular do Gestor, 01 (um) represen-
tante titular dos trabalhadores de saúde e 02 (dois) re-
presentantes titulares dos usuários, constituindo-se dos 
seguintes cargos:

I. Presidente do CMSS: Rosalda de Oliveira Cardoso - Usuários

II. Vice-Presidente do CMSS: Benício Farley Santos - Gestor

III. 1° Secretário: Maria do Carmo Balduíno - Trabalhadores

IV. 2° Secretário: Rosemberg Moraes Caitano - usuários

CONSIDERANDO ainda as competências da Mesa Diretora 
do CMSS de encaminhar os processos administrativos e 
políticos a serem deliberados pelo Pleno do CMSS e ela-
borar as pautas das reuniões ordinárias do CMSS, entre 
outras.

RESOLVE:

ART. 1.º Instituir, de acordo com a legislação vigente, a 
Mesa

Diretora do Conselho de Saúde da Serra-ES.

ART. 2.º Tornar sem efeito a Resolução Nº 409, publicada 
em 24 de outubro de 2017.

ART. 3. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 30 de outubro de 2017

Rosalda de Oliveira Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 411, de 30 de outubro 
de 2017, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra

RESOLUÇÃO 412- CMS - PMS SESA
Publicação Nº 106477

RESOLUÇÃO N.º 412 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DA SERRA

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde da Serra, em 
sua 293ª Reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro 
de 2017, no uso de suas competências regimentais e atri-
buições conferidas pela Lei nº. 8.080 de 19 de setembro 
de 1990, pela Lei nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e 
pela Lei Municipal nº. 4.311 de 30 de dezembro de 2014 e 
publicada dia 12 de janeiro de 2015.

RESOLVE:

ART. 1.º - Aprovar a reformulação da composição da Co-
missão de Finanças de acordo com a legislação vigente, 
que passa a ser composta pelos conselheiros abaixo dis-
criminados:



10/11/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 885

www.diariomunicipales.org.br

Página 102

Conselheiros Titulares:
• Janine Pereira Jacinto - Gestor
• Rosalda de Oliveira Cardoso - Usuários
• Rosemberg Moraes Caitano - Usuários
• Welington Pereira da Silva - Trabalhadores da Saúde
Conselheiros Suplentes:
• Maria do Carmo Balduíno - Trabalhadores da Saúde
• Ivane Sulke - Usuários
• Luciano Ferreira das Neves - Prestador

ART. 2. º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Serra, 30 de outubro de 2017

Rosalda de Oliveira Cardoso
Presidente do Conselho Municipal de Saúde da Serra

Homologo a Resolução do CMSS Nº 412, de 30 de outubro 
de 2017, no uso de minhas atribuições legais.

Benício Farley Santos

Secretário Municipal de Saúde da Serra

RESOLUÇÕES SEMAS
Publicação Nº 106521

Resolução nº 023/2017

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 descentralizada e ampliada 
realizada no dia 08 de novembro de 2017, Ata 244/2017.

Considerando a Resolução Nº 028/2016 que aprova o Pla-
no de Trabalho da Entidade Abrigo Lar Pouso da Esperança.

Considerando o Regimento Interno, Resolução nº 
005/2016, Art. 29, parágrafo III, que dispõe sobre as 
competências da Comissão de Financiamento/Comasse.

Resolve:

Art.1º. Aprovar parecer técnico emitido pela Comissão de 
Financiamento, favorável a Prestação de Contas SEADH 
final da execução das despesas relacionadas à aquisição 
de veículo, para desenvolvimento das atividades do Ser-
viço de Acolhimento Institucional da Entidade Abrigo Lar 
Pouso da Esperança, com Emenda Parlamentar Estadual, 
no valor R$ 49.444,35 (quarenta e nove mil, quatrocentos 
e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Serra 08/11/2017

SAMAEL SALIM GEREMIAS

Presidente do COMASSE

RESOLUÇÃO 024/2017.

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 atribui-
ções legais, em reunião ordinária descentralizada e am-
pliada realizada no dia 08 de novembro de 2017, Ata Nº 
244/2017.

Considerando o Regimento Interno, Resolução nº 
005/2016, Art. 29, parágrafo III, que dispõe sobre as 
competências da Comissão de Financiamento/Comasse.

Resolve:

Art. 1º Aprovar parecer técnico emitido pela Comissão de 
Financiamento, favorável ao Plano de Trabalho da Entidade 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra 
– APAE Serra, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais) oriundo de Emenda Parlamentar Federal, para 
aquisição de veículos e equipamentos para modernização 
da rede de serviços da Proteção Social Especial, conforme 
Processo Nº 58860/2017.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Serra, 08/11/2017

Samael Salim Geremias

Presidente do COMASSE

RESULTADO MPE 228-2017
Publicação Nº 106436

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO EXCLU-
SIVO PARA MICRO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira torna 
público o resultado da licitação referente ao PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 228/2017, processo nº 44881/2017 SEDIR, 
destinado a Aquisição de Mobiliário de Escritório, para 
atender ao PROCON , conforme segue:

LOTE ÚNICO:WORKLINE INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
-EPP – Valor R$ 11.559,80.

Serra, 09 de novembro de 2017.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 106481

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
250/2014 Processo n° 43396/2014

Partes: O Município da Serra e a Empresa Tectrilha Infor-
mática ltda. Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses a 
partir de 10/10/2017.
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Data de assinatura: 10 de outubro de 2017.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal Planejamento Estratégico

TORNA SEM EFEITO
Publicação Nº 106467

O MUNICÍPIO DA SERRA, TORNA SEM EFEITO A PUBLICA-
ÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2017- PROCES-
SO Nº PROCESSO Nº 54147/2017

Partes: Município da Serra e a Empresa CONDOR S/A IN-
DUSTRIA QUÍMICA. Objeto Aquisição de agentes químicos 
- espargidor de espuma pimenta, para atender a demanda 
da Guarda Civil Municipal da Serra-ES.

Publicado em, 01 e novembro de 2017.
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DECRETO
Publicação Nº 106509

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo

39 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 2.520

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral

66 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 9.000

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município

104 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 161

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos

138 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 2.626

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico

175 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 606

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda

212 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 2.283

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras

248 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 1.438

253 15.451.0100.2.052 Elaboração de Estudos e Projetos 3.3.90.39.00 1.000.0000 5.533

268 15.451.0100.2.056 Manut., Reforma, Adeq. Ampl. Sist. Equip. Públicos 4.4.90.51.00 1.604.0000 300.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços

313 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 816

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

389 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 172

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação

512 12.361.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.93.00 1.199.0000 88.200

498 12.365.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.39.00 1.101.0000 5.150

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde

568 10.301.0180.2.101 Ofer. Pop. Serv. Ações Saúde Ateção Básica PPA 3.3.90.30.00 1.201.0000 1.169.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social

698 08.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 3.913

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente

804 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 746

14.02.00 Fundo Municipal Meio Ambiente
839 18.542.0260.2.150 Consolidar o Licenciamento Ambiental 4.4.90.52.00 1.000.0000 76.000

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico

864 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 500

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano

908 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 962

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania

966 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 508

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação

1016 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 568

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 DECRETO Nº 1.885/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 9° inciso I da Lei n° 4.593 de 
19 de dezembro de 2016. 

Art. 2º - Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias, indicada no anexo II.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal, em Serra, aos 09 de Novembro de 2017.

Secretária de Planejamento Estratégico

CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

PATRÍCIA FERREIRA LEMPE PENA
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1061 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 1.030

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação

1121 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 861

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher

1174 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 289

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda

1224 04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 172

TOTAL 1.673.054        0,00
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TERMO DE DOAÇÃO
Publicação Nº 106530
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TERMO DE DOAÇÃO E CESSÃO DE USO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, CRISTAL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
MUNICIPIO DE SERRA E COMPANHIA ESPIRITO 
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
Pelo presente instrumento particular, as partes adiante designadas e qualificadas, a saber, 
 
 
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com endereço à Rua Alberto de 
Oliveira Santos nº 40, sobre - loja, salas 01 a 06, Centro, Vitória – ES, inscrita no CNPJ sob nº 
28.537.355/0001-33, neste ato representada, na forma de seu contrato social, por seus sócios diretores, 
Sr. JOÃO VAZ DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 036.013.667-20  e Sr. DOUGLAS LUIZ VAZ DA 
SILVA, inscrito no CPF sob nº 658.274.907-25, doravante denominada “DOADORA”, 
 
MUNICIPIO DE SERRA, inscrito no C.N.P.J. sob nº 27.174.093/0001-27, neste ato representado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Audifax Charles Pimentel Barcelos, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF/MF nº 816.870.527-00, doravante denominado “MUNICÍPIO” ou “BENEFICIÁRIO” e  
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, sociedade de economia 
mista estadual, com sede na Av. Governador Bley, nº 186 – 3º pavimento, nesta Capital, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.151.363/0001-47, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Sr. PABLO 
FERRAÇO ANDREÃO, brasileiro, Casado, inscrito no CPF/MF nº 002.073.317-82, e por seu Diretor 
Operacional, Sra. Sandra Sily, inscrito no CPF sob o nº 526.350.077-72, doravante denominado 
“CESSIONÁRIO”, sendo os signatários do presente instrumento identificados, em conjunto, como 
“Partes”; CONSIDERANDO que a DOADORA se declara legítima proprietária dos materiais e 
equipamentos empregados na implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento 
Colina da Serra II, situado na sede do Município da Serra – ES. 
 
RESOLVEM as Partes firmar o presente Termo de Doação e Cessão de Uso (“Termo”), que se 
regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Documentos Integrantes deste Termo: 
 

1.1. Fazem parte integrante deste Termo os documentos abaixo relacionados, doravante denominados 
“Documentos do Termo”: 

 
a) Projeto, Planilha de Quantidades e Especificações Técnicas CESAN referente implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Colina da Serra II, situado na sede do 
Município da Serra – ES. 

b) Relação de Notas Fiscais vinculadas aos materiais, equipamentos e serviços utilizados na 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Colina da Serra II, 
situado na sede do Município da Serra – ES. 

c) Termo de Recebimento Definitivo das obras, emitido pela Cessionária. 
 



10/11/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 885

www.diariomunicipales.org.br

Página 107

Termo de doação e Cessão de Uso: SES – Loteamento Colina da Serra II  Página 2 
 

1.2. Em caso de conflito entre os termos e condições deste Termo e aqueles dos Documentos do Termo, 
prevalecerão os presentes neste Termo de Doação e Cessão de Uso. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

2.1. É objeto do presente Termo a transferência da DOADORA para o MUNICÍPIO DA SERRA, a 
título de doação, dos materiais e equipamentos adquiridos e empregados por aquela na implantação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Colina da Serra II e transferência a título de 
Cessão de Uso para a CESSIONÁRIA, conforme relação abaixo: 

 
 

Planilhas de Quantidades e Especificações Técnicas CESAN 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Quant. Unid. Descrição 

12,00 peça Anel de concreto pré moldado CA2 DN 1000mm 

41,00 peça Anel de concreto pré moldado CA2 DN 600mm 

3,00 peça Arranque de concreto pré moldado CA2 DN 1000mm 

30,00 peça Arranque de concreto pré moldado CA2 DN 600mm 

214,00 peça Caixa de concreto pré moldado DN400mm h= 0,50m 

214,00 peça Curva curta 90º JE PB DN100mm 

3,00 peça Laje de concreto armado para anel DN1000mm (1,60x1,60x0,20)m 

30,00 peça Laje de concreto armado para anel DN600mm (1,20x1,20x0,20)m 

214,00 peça Selim PVC JE DN150x110mm 

33,00 peça Tampão de aço articulado com anel de vedação TDA600 

1.824,00 m Tubo PVC esgoto JE PBA EB644 DN150mm 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA DOAÇÃO 
 
3.1. O valor total deste Termo é de R$ 227.940,00(duzentos e vinte e sete mil, novecentos e 

quarenta reais), com composição de custos conforme Planilha 01(Sistema de Esgotamento 
Sanitário – SES), Conforme Planilha 02 - Notas Fiscais dos materiais e equipamentos 
comprovados aplicados na obra. 
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PLANILHA 01 

CUSTOS TOTAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – SES 

Descrição Quant. Unid. Valor (R$) 
Tubo PVC esgoto JE PB EB644 DN150MM    1.824,00 Metros 118.560,00 
Ligação de esgoto domiciliar, incluidas caixa de concreto pré 
moldado DN400mm H=0,50m, tubos DN100mm e conexões       214,00 Unid. 77.040,00 

Poço de Visita em anel de Concreto DN600mm, incluidas tampão 
de aço articulado DN 600 com laje em concreto armado.         30,00 Unid. 28.500,00 

Poço de Visita em anel de Concreto DN1000mm, incluidas tampão 
de aço articulado DN 600 com laje em concreto armado.           3,00 Unid. 3.840,00 

    
TOTAL   227.940,00 

 
PLANILHA 2 

NOTAS FISCAIS DOS VALORES APLICADOS NAS OBRAS E SERVIÇOS 
NOTA 
FISCAL EMPRESA DATA DE 

EMISSÃO 
VALOR APL. NA 

OBRA 
VALAOR DA 

NOTA 
3.325 COMERCIAL SERRA BRASIL 06.11.2014 253,50 365,55 

6.735 WAGNER COMERCIO DE AREIA LTDA. 30.09.2014 225,00 225,00 

10.113 CIMIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA 01.12.2014 181,50 181,50 

119 J.MACHADO SERVICOS EPP 05.02.2014 5.970,00 5.970,00 

8.832 D'AVILA EMPRESARIAL LTDA 06.11.2014 480,00 480,00 

8.632 D'AVILA EMPRESARIAL LTDA 06.10.2014 480,00 480,00 

293 J.MACHADO SERVICOS EPP 24.10.2014 12.120,00 12.120,00 

4.668 WAGNER COMERCIO DE AREIA LTDA. 11.02.2014 1.750,00 1.750,00 

2.228 LUCAS INDUSTRIA E TRANSPORTE 
LTDA 27.05.13 1.800,00 1.800,00 

172.514 PVC BRASIL INDUSTRIA DE TUBOS E 
CONEXÕES LTDA 24.06.13 20.936,13 20.936,13 

167.885 PVC BRASIL IND. DE TUBOS E 
CONEXÕES LTDA 21.05.13 19.823,47 19.823,47 

139 J.MACHADO SERVICOS EPP 14.03.14 14.640,00 14.640,00 
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185.442 PVC BRASIL IND. DE TUBOS E 
CONEXÕES LTDA 07.10.13 15.777,48 15.777,48 

18.590 BELA VISTA PRE-MOLDADOS 20.10.14 260,40 260,40 

168.174 SOBRITA INDUSTRIAL SOCIEDADE 
ANONIMA 21.10.14 200,35 200,35 

168.302 SOBRITA INDUSTRIAL SOCIEDADE 
ANONIMA 22.10.14 202,62 202,62 

4.858 WAGNER COMERCIO DE AREIA LTDA. 26.02.14 2.100,00 2.100,00 

3.857 FUNDMOR LTDA 14.07.14 15.232,00 15.232,00 

472 URESERRA GERENCIAMENTODE 
RESÍDUOS LTDA ME 03.10.14 577,90 577,90 

167.666 SOBRITA INDUSTRIAL SOCIEDADE 
ANONIMA 16.10.14 210,98 210,98 

166.161 SOBRITA INDUSTRIAL SOCIEDADE 
ANONIMA 03.10.14 186,12 186,12 

165.915 SOBRITA INDUSTRIAL SOCIEDADE 
ANONIMA 02.10.14 198,00 198,00 

3.539 TUBOS VIANA INDUSTRIAL E 
COMERCIO LTDA 06.03.14 670,00 670,00 

3.526 TUBOS VIANA INDUSTRIAL E 
COMERCIO LTDA 27.02.14 1.320,00 1.320,00 

3.501 TUBOS VIANA INDUSTRIAL E 
COMERCIO LTDA 17.02.14 760,00 760,00 

159 URESERRA GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA ME 04.06.14 2.100,00 2.100,00 

558 APFERRO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 07.04.14 3.040,00 3.040,00 

1.289 MWF COMERCIO LTDA 08.04.15 270,00 270,00 
1.284 MWF COMERCIO LTDA 08.04.15 250,00 250,00 
1.280 MWF COMERCIO LTDA 08.04.15 250,00 250,00 
1.055 MWF COMERCIO LTDA 09.03.15 250,00 250,00 
5.735 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA 06.05.15 1.830,00 1.830,00 
5.645 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA 14.04.15 1.200,00 1.200,00 

10.984 CIMIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA 10.04.15 293,25 293,25 

20.563 BELA VISTA PRE-MOLDADOS 15.04.15 184,00 184,00 

120 WILSISAN SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA 04.11.14 440,00 440,00 

11 ALLC ENGENHARIA LTDA 09.11.14 5.000,00 5.000,00 
44 J.MACHADO SERVICOS EPP 09.08.13 5.820,00 5.820,00 

14.154 RICHER LTDA 01.10.13 450,00 450,00 
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 SOMA DAS NOTAS FISCAIS  137.197,70 137.844,75 
 DECLARAÇÃO  13.07.2017 90.745,30 90.745,30 

SOMA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 227.940,00 228.590,05 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA DOADORA 
 
4.1. Pelo presente Termo, a DOADORA transfere em caráter irrevogável e irretratável, sem qualquer 

encargo, a propriedade plena e a posse dos materiais e equipamentos descritos na Cláusula 
Segunda, cujos valores estão discriminados na Cláusula Terceira, regendo-se a transferência ora 
operada pelos termos do presente instrumento particular.   

 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
 
5.1 No ato de assinatura deste Termo, o BENEFICIÁRIO declara receber a título gratuito da 

DOADORA, em perfeitas condições e em pleno funcionamento, situações essas constatadas 
pela CESSIONÁRIA no momento da assinatura do presente termo, a propriedade de todos os 
materiais equipamentos e serviços descritos nas Planilhas 01 e 02 constantes da Cláusula 
Terceira. 

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 
 6.1. No ato de assinatura deste Termo, a CESSIONÁRIA declara ter inspecionado todo o Sistema de 

Esgotamento Sanitário, afirmando estar em perfeitas condições e em pleno funcionamento, 
recebendo todos os materiais equipamentos e serviços descritos nas Planilhas 01 e 02 constante 
da Cláusula Terceira, como CESSÃO DE USO, comprometendo-se a mantê-los sempre nestas 
condições, adotando inclusive as providencias de reposição, se necessário, assumindo a partir da 
assinatura do presente Termo, a posse de todos os bens. 

 
6.2. A contar da assinatura deste Termo, a CESSIONÁRIA declara assumir todas as despesas 

relativas à manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Colina 
da Serra II, referenciados neste instrumento, utilizando-os na forma que melhor lhe aprouver 
em prol do interesse público. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Fica estipulada a regência deste Termo pelas regras do Direito Civil vigente no Brasil. 
7.2.  Pelo presente, a DOADORA declara expressamente renunciar qualquer direito relativo ao objeto 

deste Termo, bem como de reivindicar quaisquer danos emergentes, lucros cessantes, danos 
morais e/ou materiais e/ou qualquer outra indenização, reparação ou compensação que decorra da 
presente doação. 

 
7.3 O BENEFICIÁRIO, como legítimo proprietário dos bens, declara que adotará as providencias 

para registro contábil dos bens em seu ATIVO IMOBILIZADO e respectivos controles 
posteriores. 

 
7.4 A CESSIONÁRIA, como legitima operadora e mantenedora dos bens, declara que adotará as 

providencias para registro contábil dos bens em seu ATIVO INTANGIVEL e respectivos 
controles posteriores. 
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7.5 Ao final de cada exercício, o BENEFICIÁRIO e a CESSIONÁRIA, farão confronto das 
informações contábeis de seus Sistemas, quando o BENEFICIÁRIO providenciará as devidas 
conciliações na contabilidade municipal. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – FORO 
 
8.1. O foro da cidade de Serra - ES, será o competente para dirimir quaisquer questões originadas 

deste Termo, renunciando as Partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias 
de igual teor e para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 
 

Vitória – ES, 02 de Maio de 2017. 
 
 

___________________________________________________ 
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

CNPJ: 28.537.355/0001-33 
JOÃO VAZ DA SILVA E DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA 

 
 
 

______________________________________________ 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito do Município de Serra 
CPF 816.870.527-00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
BENEFICIARIO  

 
 
 

_____________________________________ 
PABLO FERRAÇO ANDREÃO 

Diretor Presidente da CESAN 
CESSIONÁRIA 

CPF 002.073.317-82 

_____________________________________ 
SANDRA SILY 

Diretor Operacional 
CESSIONÁRIA 

CPF 526.350.077-72 
 

 
Testemunhas: 
 
      
________________________________________               __________________________________              
Nome:                                                                                    Nome: 
RG nº:                                                                                    RG nº: 
CPF nº:                                                                                  CPF nº: 
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TERMO DE DOAÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM CRISTAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, MUNICÍPIO DE 
SERRA E COMPANHIA ESPÍRITO 
SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
Pelo presente instrumento particular, as partes adiante designadas e qualificadas, a saber, 
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com endereço à Rua Alberto de 
Oliveira Santos nº 40, sobre - loja, salas 01 a 06, Centro, Vitória – ES, inscrita no CNPJ sob nº 
28.537.355/0001-33, neste ato representada, na forma de seu contrato social, por seus sócios diretores, 
Sr. JOÃO VAZ DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 036.013.667-20  e Sr. DOUGLAS LUIZ VAZ DA 
SILVA, inscrito no CPF sob nº 658.274.907-25, doravante denominada “DOADORA”, 
 
MUNICIPIO DE SERRA, inscrito no C.N.P.J sob nº 27.174.093/0001-27, neste ato representado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Audifax Charles Pimentel Barcelos, brasileiro, casado, inscrito no 
CPF/MF nº 816.870.527-00, doravante denominado “MUNICÍPIO” ou “BENEFICIÁRIO” e 
 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, sociedade de economia 
mista estadual, com sede na Av. Governador Bley, nº 186 – 3º pavimento, nesta Capital, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.151.363/0001-47, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Sr. PABLO 
FERRAÇO ANDREÃO, brasileiro, Casado, inscrito no CPF/MF nº 002.073.317-82, e por sua Diretora 
Operacional, Sra. SANDRA SILY, inscrita no CPF sob o nº 526.350.077-72, doravante denominado 
“CESSIONÁRIO”, sendo os signatários do presente instrumento identificados, em conjunto, como 
“Partes”; CONSIDERANDO que a DOADORA se declara legítima proprietária dos materiais e 
equipamentos empregados na implantação Sistema de Abastecimento de Água do Loteamento Colina 
da Serra II, situado na sede do Município da Serra – ES. 
 
RESOLVEM as Partes firmar o presente Termo de Doação e Cessão de Uso (“Termo”), que se 
regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Documentos Integrantes deste Termo: 
 

1.1. Fazem parte integrante deste Termo os documentos abaixo relacionados, doravante 
denominados “Documentos do Termo”: 

 
a) Projeto, Planilha de Quantidades e Especificações Técnicas CESAN referente implantação do 

Sistema de Abastecimento de Água Potável do Loteamento Colina da Serra II, situado na 
sede do Município da Serra – ES. 

b) Relação de Notas Fiscais vinculadas aos materiais, equipamentos e serviços utilizados na 
implantação do Sistema de Abastecimento de Água Potável do Loteamento Colina da Serra 
II, situado na sede do Município da Serra – ES. 

c) Termo de Recebimento Definitivo das obras, emitido pela Cessionária. 
1.2. Em caso de conflito entre os termos e condições deste Termo e aqueles dos Documentos do 

Termo, prevalecerão os presentes neste Termo de Doação e Cessão de Uso. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

2.1. É objeto do presente Termo a transferência da DOADORA para o MUNICÍPIO DA SERRA, 
a título de doação, dos materiais e equipamentos adquiridos e empregados por aquela na 
implantação do Sistema de Abastecimento de Água do empreendimento Loteamento Colina da 
Serra II e transferência a título de Cessão de Uso para a CESSIONÁRIA, conforme relação 
abaixo: 
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Planilhas de Quantidades e Especificações Técnicas CESAN 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA 

Quant. Unid. Descrição 

1291,00 Metros Tubo PVC PBA CL15 DN 50, incluídas peças e conexões. 

430,00 Metros Tubo PVC PBA CL15 DN 75, incluídas peças e conexões. 

676,00 Metros Tubo PVC PBA CL15 DN 100, incluídas peças e conexões. 

1,00 Unid. 

Booster em alvenaria de bloco estrutural com piso cimentado e cobertura 
de telha, inclusive instalações hidráulica e elétrica, com área construída 
de 14,94 m², com vazão de 5,34 l/s e altura manométrica de 29,02 mca, 
com duas bombas de 5,0 cv. 

2,00 Unid. Conjunto motor-bombas, incluídas registros, peças e conexões, conforme 
apresentado em projeto. 

1,00 Unid. Quadro de força e controle para bombas de booster com automação e 
telemetria. 

1,00 Unid. Interligação DN150x100mm, incluídas caixa em alvenaria com tampão, 
registro e conexões. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA DOAÇÃO 
 

3.1. O valor total deste Termo é de R$ 135.892,26(cento e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e 
dois reais, vinte te seis centavos), com composição de custos conforme Planilha 01(Sistema de 
Abastecimento de Água – SAA), Conforme Planilha 02 - Notas Fiscais dos materiais e 
equipamentos comprovados aplicados na obra. 

 
PLANILHA 01 

CUSTOS TOTAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – SAA 

Descrição Quant. Unid. Valor (R$) 
Tubo PVC PBA CL15 DN 50, incluídas peças e conexões. 1.291,00 Metros 18.388.25 

Tubo PVC PBA CL15 DN 75, incluídas peças e conexões. 430,00 Metros 7.889,43 

Tubo PVC PBA CL15 DN 100, incluídas peças e conexões. 676,00 Metros 16.450,87 

Booster em alvenaria de bloco estrutural com piso cimentado e 
cobertura de telha, inclusive instalações  elétricas com área 
construída de 14,94 m². 

1,00 Unid. 10.681,58 

Conjunto motor-bombas, incluídas registros, peças e conexões, 
conforme apresentado em projeto. 2,00 Unid. 31.120,00 

Quadro de força e controle para bombas de booster com automação e 
telemetria, incluídas instalações completas 1,00 Unid. 50.000,00 

Interligação DN150x100mm, incluídas caixa em alvenaria com 
tampão, registro e conexões. 1,00 Unid. 1.362,13 

TOTAL   135.892,26 
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PLANILHA 2 

NOTAS FISCAIS DOS VALORES APLICADOS NAS OBRAS E SERVIÇOS 

NOTA 
FISCAL EMPRESA DATA DE 

EMISSÃO 
VALOR APL. NA 

OBRA 
VALAOR DA 

NOTA 

204.464 PVC BRASIL INDUSTRIA DE 
TUBOS E CONEXÕES LTDA 31.03.2014 4.341,57 4.341,57 

185.689 PVC BRASIL INDUSTRIA DE 
TUBOS E CONEXÕES LTDA 09.10.2013 17.010,00 17.010,00 

104 J.MACHADO SERVICOS EPP 09.01.2014 7.020,00 7.020,00 
15.527 MEGAFER  04.11.2014 355,00 355,00 

3.325 COMERCIAL SERRA BRASIL 06.11.2014 112,05 365,55 

6.289 WAGNER COMERCIO DE AREIA 
LTDA. 14.08.2014 225,00 225,00 

2.470 COMERCIAL SERRA BRASIL 11.07.2014 1.600,00 1.600,00 

214.350 PVC BRASIL INDUSTRIA DE 
TUBOS E CONEXÕES LTDA 23.07.2014 2.833,00 2.833,00 

2.216 POPO MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA 05.03.2014 473,61 473,61 

1.101 VALVER CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS LTDA 21.05.2015 21.970,00 21.970,00 

3.389 VALMAQUINAS SOLUÇÕES 
INDUSTRIAIS LTDA 20.05.2015 4.150,00 4.150,00 

4.483 POPO MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA 11.05.2015 226,09 226,09 

234.114 FIO E FERRO MAT. SERV. 
CONSTRUÇÕES LTDA 14.04.2015 2.037,60 2.037,60 

235.098 FIO E FERRO MAT. SERV. 
CONSTRUÇÕES LTDA 23.04.2015 80,33 80,33 

234.661 FIO E FERRO MAT. SERV. 
CONSTRUÇÕES LTDA 17.04.2015 339,60 339,60 

     
234.472 FIO E FERRO MAT. SERV. 

CONSTRUÇÕES LTDA 16.04.2015 175,60 175,60 

45.384 DOCELAR MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA 17.04.2014 81,00 81,00 

2.592 COMERCIAL SERRA BRASIL 11.06.2014 293,40 293,40 
4.078 COMERCIAL SERRA BRASIL 05.05.2015 140,00 140,00 
4.077 COMERCIAL SERRA BRASIL 05.05.2015 520,00 520,00 

10 ALLC ENGENHARIA LTDA 06.09.2014 5.000,00 5.000,00 
120 SISAN Locações e Serviços 04.11.2014 440,00 440,00 

10.957 CIMIX Distribuidora de Cimentos 07.04.2015 287,25 287,25 

1.059 RTR – QUADROS E PAINEIS 
ELÉTRICOS 04.10.2016 50.000,00 50.000,00 

 DECLARAÇÃO  02.05.2017 16.460,00 16.460,00 

SOMA 135.892,26 136.424,60 

 
 
 
 



10/11/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 885

www.diariomunicipales.org.br

Página 115

Termo de doação e Cessão de Uso: SAA – Loteamento Colina da Serra II  Página 4 
 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA DOADORA 
 

4.1. Pelo presente Termo, a DOADORA transfere em caráter irrevogável e irretratável, sem qualquer 
encargo, a propriedade plena e a posse dos materiais e equipamentos descritos na Cláusula 
Segunda, cujos valores estão discriminados na Cláusula Terceira, regendo-se a transferência ora 
operada pelos termos do presente instrumento particular.   

 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
 
5.1 No ato de assinatura deste Termo, o BENEFICIÁRIO declara receber a título gratuito da 

DOADORA, em perfeitas condições e em pleno funcionamento, situações essas constatadas 
pela CESSIONÁRIA no momento da assinatura do presente termo, a propriedade de todos os 
materiais equipamentos e serviços descritos nas Planilhas 01 e 02 constantes da Cláusula 
Terceira. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 
 
6.1 No ato de assinatura deste Termo, a CESSIONÁRIA declara ter inspecionado todo o Sistema de 

Abastecimento de Água, afirmando estar em perfeitas condições e em pleno funcionamento, 
recebendo todos os materiais equipamentos e serviços descritos nas Planilhas 01 e 02 constante 
da Cláusula Terceira, como CESSÃO DE USO, comprometendo-se a mantê-los sempre nestas 
condições, adotando inclusive as providencias de reposição, se necessário, assumindo a partir da 
assinatura do presente Termo, a posse de todos os bens. 

 
6.2. A contar da assinatura deste Termo, a CESSIONÁRIA declara assumir todas as despesas 

relativas à manutenção e operação do Sistema de Abastecimento de Água do empreendimento 
Loteamento Residencial Colina da Serra II, referenciados neste instrumento, utilizando-os na 
forma que melhor lhe aprouver em prol do interesse público. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Fica estipulada a regência deste Termo pelas regras do Direito Civil vigente no Brasil. 
 

7.2.  Pelo presente, a DOADORA declara expressamente renunciar qualquer direito relativo ao objeto 
deste Termo, bem como de reivindicar quaisquer danos emergentes, lucros cessantes, danos 
morais e/ou materiais e/ou qualquer outra indenização, reparação ou compensação que decorra da 
presente doação. 

 
7.3 O BENEFICIÁRIO, como legítimo proprietário dos bens, declara que adotará as providencias 

para registro contábil dos bens em seu ATIVO IMOBILIZADO e respectivos controles 
posteriores. 

 
7.4 A CESSIONÁRIA, como legitima operadora e mantenedora dos bens, declara que adotará as 

providencias para registro contábil dos bens em seu ATIVO INTANGIVEL e respectivos 
controles posteriores. 

 
7.5 Ao final de cada exercício, o BENEFICIÁRIO e a CESSIONÁRIA, farão confronto das 

informações contábeis de seus Sistemas, quando o BENEFICIÁRIO providenciará as devidas 
conciliações na contabilidade municipal. 
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CLÁUSULA OITAVA – FORO 
 

8.1. O foro da cidade de Serra - ES, será o competente para dirimir quaisquer questões originadas 
deste Termo, renunciando as Partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias 
de igual teor e para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas.  
 
 

Vitória – ES, 02 de Maio de 2017. 
 
 

______________________________________________________ 
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

CNPJ: 28.537.355/0001-33 
JOÃO VAZ DA SILVA E DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA 

 
 

______________________________________________ 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito do Município de Serra 
CPF 816.870.527-00        

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
BENEFICIÁRIO 

 
 
 

__________________________________ 
PABLO FERRAÇO ANDREÃO 

Diretor Presidente da CESAN 
CESSIONÁRIA 

CPF 002.073.317-82 

__________________________________ 
SANDRA SILY 

Diretora Operacional da CESAN 
CESSIONÁRIA 

CPF 526.350.077-72 
 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
      
________________________________________               __________________________________              
Nome:                                                                                    Nome: 
RG nº:                                                                                    RG nº: 
CPF nº:                                                                                  CPF nº: 
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

DECISÃO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA INTER-
POSIÇÃO DE RECURSO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 0006/2017

Publicação Nº 106466

DECISÃO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2017

Tomada de Preços nº 006/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALA-
ÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

Em vista da decisão tomada por esta Comissão, conforme 
ATA DE ABERTURA PROPOSTA E JULGAMENTO DA TOMADA 
DE PREÇOS Nº000006/2017, neste momento confirmo a 
Empresa ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME, ven-
cedora do certame no o valor de R$ 81.486,25 (Oitenta e 
um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco 
centavos).

Por fim a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, 
por intermédio da Presidente da CPL, vem através deste,

CONVOCAR:

A licitante: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 
e demais interessados na Tomada de preços n° 006/2017, 
caso queira apresentar Recurso Administrativo referente 
a Abertura da proposta da empresa ILUMINAR MATERIAL 
ELETRICO LTDA - ME. Recursos deverão ser protocolados 
no setor de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de 
Venda Nova do Imigrante. INFORMAÇÕES: Prefeitura Mu-
nicipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. Co-
marela, 385. Tel.: (28) 3546 1188 – R 252, das 12:00 às 
18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PRESIDENTE DA CPL

HOMOLOGAÇÃO E RESUMO ATAS PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 070/2017

Publicação Nº 106425

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, 
torna pública a HOMOLOGAÇÃO:

Pregão Presencial Nº 070/2017

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER 
LTDA no valor total de R$ 25.031,64 (vinte e cinco mil 

trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), FORTCOM 
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME no valor total de 
R$ 25.708,90 (vinte e cinco mil setecentos e oito reais e 
noventa centavos), J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 
no valor total de R$ 5.371,10 (cinco mil trezentos e seten-
ta e um reais e dez centavos), JOSE M. FIORESE - ME no 
valor total de R$ 117.187,93 (cento e dezessete mil cento 
e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), M G DE 
OLIVEIRA MILHORATO - ME no valor total de R$ 1.524,48 
(um mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito 
centavos) e NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA no valor to-
tal de R$ 189.943,28 (cento e oitenta e nove mil novecen-
tos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal.

RESUMO DE ATA

Nº 0132/2017

Referente ao Pregão Presencial nº 070/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA

VALOR: R$ 189.943,28

VIGÊNCIA: 27/10/2017 à 27/10/2018.

Nº 0130/2017

Referente ao Pregão Presencial nº 070/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: JOSE M. FIORESE - ME

VALOR TOTAL DE R$ 117.187,93

VIGÊNCIA: 27/10/2017 à 27/10/2018.

Nº 0127/2017

Referente ao Pregão Presencial nº 070/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAN-
GEIRO BERGER LTDA

VALOR TOTAL DE R$ 25.031,64

VIGÊNCIA: 27/10/2017 à 27/10/2018.
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Nº 0128/2017

Referente ao Pregão Presencial nº 070/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA ME

VALOR TOTAL DE R$ 25.708,90

VIGÊNCIA: 27/10/2017 à 27/10/2018.

Nº 0129/2017

Referente ao Pregão Presencial nº 070/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME

VALOR TOTAL DE R$ 5.371,10

VIGÊNCIA: 27/10/2017 à 27/10/2018.

Nº 0131/2017

Referente ao Pregão Presencial nº 070/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – ES.

CONTRATADA: M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

VALOR TOTAL DE R$ 1.524,48

VIGÊNCIA: 27/10/2017 à 27/10/2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
104 DE 2017

Publicação Nº 106431

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000104/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 
- ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA 
LINHA OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE LINHA PESADA ( ONIBUS, 

MICRO ONIBUS, CAMINHÕES E VANS) DA FROTA DO MU-
NICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE POR MAIOR 
DESCONTO SOBRE TABELA AUDATEX.

VALOR TOTAL: LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 
ME, com desconto de 63% (sessenta e três por cento) no 
item 1.

ESTIMATIVA DE CONSUMO:

Peças/acessórios: Linha pesada (ônibus, microonibus, ca-
minhões e vans): R$350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais)

VIGÊNCIA: 30 de agosto de 2017 à 30 de agosto de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 30 de agosto de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
124 DE 2017

Publicação Nº 106432

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0124/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA 
- ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS E GRAMA PARA ATENDER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU-
RA URBANA. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 27.635,50 (vinte e sete mil seiscentos e 
trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 05 de outubro de 2017 à 05 de outubro de 
2018.

DATA DE ASSINATURA: 05 de outubro de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
125 DE 2017

Publicação Nº 106434

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0125/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: VARGEM ALTA MUDAS LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS E GRAMA PARA ATENDER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTU-
RA URBANA. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREEN-
DEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 40.324,00 (quarenta mil trezentos e 
vinte e quatro reais).

VIGÊNCIA: 05 de outubro de 2017 à 05 de outubro de 
2018.

DATA DE ASSINATURA: 05 de outubro de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
127/2017

Publicação Nº 106494

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº127/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAN-
GEIRO BERGER LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO-
EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPA-
RADAS.

VALOR TOTAL: R$ 25.031,64 (vinte e cinco mil trinta e um 
reais e sessenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 27 de outubro de 2017 à 27 de outubro de 
2018.

DATA DE ASSINATURA: 27 de outubro de 2017.

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
128/2017

Publicação Nº 106495

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº128/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO 
LTDA ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO-
EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPA-
RADAS.

VALOR TOTAL: R$ 25.708,90 (vinte e cinco mil setecentos 
e oito reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 27 de outubro de 2017 à 27 de outubro de 
2018.

DATA DE ASSINATURA: 27 de outubro de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
129/2017

Publicação Nº 106496

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº129/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO-
EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPA-
RADAS.

VALOR TOTAL: R$ 5.371,10 (cinco mil trezentos e setenta 
e um reais e dez centavos).

VIGÊNCIA: 27 de outubro de 2017 à 27 de outubro de 
2018.

DATA DE ASSINATURA: 27 de outubro de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 122 DE 2017
Publicação Nº 106435

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2017

RESUMO DO CONTRATO Nº122/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: MARCIANO ULIANA DOS SANTOS 
10314955763.

OBJETO: SOLICITA-SE A CONTRATAÇÃO DO SHOW COM 
RATO VENTANIA E SEUS CANALHAS PARA TOCAR NA FEIRA 
DE CULTURA/CONHECIMENTO NO DIA 08/11/2017, A PAR-
TIR DAS 22:00H, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 2H DE 
SHOW,NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN.

VALOR TOTAL: R$ 700,00 (setecentos reais).

VIGÊNCIA: 07 de novembro de 2017 à 07 de dezembro 
de 2017.

DATA DE ASSINATURA: 07 de novembro de 2017.

Venda Nova do Imigrante, 07 de novembro de 2017.

Publicado no quadro de Avisos em: 07 de novembro de 
2017. Servidor: ________________________________.

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 20/2017
Publicação Nº 106430

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS - SAÚDE 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO Nº020/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADA: ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA 
LTDA.

OBJETO: AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA PARLAMEN-
TAR 28980013 DA SRª ANA RITA E EQUIPAMENTOS PARA 
AS UNIDADES DE SAÚDE DO CAXIXE, VARGEM GRANDE, 
MINETE, SÃO JOÃO E VILA DA MATA CONFORME EMEN-
DA PARLAMENTAR 28990003 DO SR RICARDO FERRAÇO. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR IN-
DIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$2.948,00 (dois mil novecentos e quaren-
ta e oito reais).

VIGÊNCIA: 30 de agosto de 2017 à 30 de agosto de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 30 de agosto de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 22/2017
Publicação Nº 106429

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS - SAÚDE 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO Nº022/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADA: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - 
ME.
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OBJETO: AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA PARLAMEN-
TAR 28980013 DA SRª ANA RITA E EQUIPAMENTOS PARA 
AS UNIDADES DE SAÚDE DO CAXIXE, VARGEM GRANDE, 
MINETE, SÃO JOÃO E VILA DA MATA CONFORME EMEN-
DA PARLAMENTAR 28990003 DO SR RICARDO FERRAÇO. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR IN-
DIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 8.380,00 (oito mil trezentos e oitenta 
reais).

VIGÊNCIA: 30 de agosto de 2017 à 31 de dezembro de 
2017.

DATA DE ASSINATURA: 30 de agosto de 2017.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº 010/2017

Publicação Nº 106535

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017

PROCESSO: 012274/2017

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente 
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alte-
rações, Lei complementar 123/2006 comunica aos inte-
ressados o resultado de analise dos documentos de ha-
bilitação da TOMADA DE PREÇOS nº. 010/2017 - Objeto: 
Contratação de Empresa de Engenharia especializada para 
serviços destinados a proteção de taludes e barreiras com 
revestimento em Geocomposto de PVC, com cobertura de 
proteção mecânica executada em chapisco jateado em ci-
mento, nos fundos da casa cidadão, localizado na Av. Gua-
rapari, bairro Areinha, neste município.

Empresa participante HABILITADA:

TDC Construções, Cultura e Serviços Eireli EPP.

Empresa participante INABILITADA:

M Souza Construtora Ltda-ME, a mesma não atendeu o 
subitem 6.4.b.b.1 do Edital.

Abre-se o prazo recursal conforme determina o art. 109, 
alínea "a" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e caso 
não haja interposição de recurso, fica desde já, marcada 
a abertura dos envelopes das Propostas de Preços para às 
10h do dia 23 de novembro de 2017.

Maiores informações disponível na Sala da CPL, de segun-
da a sexta- feira, de 09:00 às 18:00hs, email: segunda-
cpl@viana.es.gov.br

Viana/ES - 09 de novembro de 2017

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

DECRETO Nº 239/2017
Publicação Nº 106468

DECRETO Nº 239/2017

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e sim-
plificado para as microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais nas contrata-
ções públicas de bens, serviços e obras no âmbito da ad-
ministração pública municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, prevista no inciso 

IV, Art. 60, da Lei Orgânica Municipal e considerando a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Nas contratações públicas municipais de bens, ser-
viços e obras, deverá ser concedido tratamento favore-
cido, diferenciado e simplificado para as microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor indivi-
dual, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

I - promover o desenvolvimento econômico e social no 
âmbito local e regional;

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

III - incentivar a inovação tecnológica.

§ 1º Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - âmbito local - limites geográficos do Município de Viana;

II - âmbito regional - limites geográficos do Estado do Es-
pírito Santo;

III - microempresas e empresas de pequeno porte – os 
beneficiados que se enquadrem nos termos do inciso I e 
II, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006; e

IV - microempreendedor individual – os beneficiados que 
se enquadrem nos termos do § 1º do artigo 18-A, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º Para a ampliação da participação das microempre-
sas e empresas de pequeno porte nas licitações, a Admi-
nistração pública municipal deverá:

I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, para identi-
ficar as microempresas e empresas de pequeno porte se-
diadas local e regionalmente, juntamente com suas linhas 
de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das 
licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcon-
tratações;

II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, ser-
viços e obras a serem contratados, de modo a orientar as 
microempresas e empresas de pequeno porte para que 
adequem os seus processos produtivos;

III - na definição do objeto da contratação, não utilizar 
especificações que restrinjam, injustificadamente, a parti-
cipação das microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas local e regionalmente;

IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes 
da licitação, a oferta local e regional dos bens e serviços a 
serem contratados; e

V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura municipal sobre regras para participação nas 

mailto:segundacpl@viana.es.gov.br
mailto:segundacpl@viana.es.gov.br
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licitações, cadastramento, prazo e condições de pagamento.

Art. 3º A Administração pública municipal deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participa-
ção de microempresas, empresas de pequeno porte e mi-
croempreendedores individuais nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

§ 1º O processo licitatório com participação exclusiva dis-
posta no caput, deverá ser dispensada quando o trata-
mento diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser contratado.

Art. 4º Nas licitações para contratação de serviços e obras, 
o município poderá estabelecer, nos instrumentos convo-
catórios, a exigência de subcontratação de microempresas 
ou empresas de pequeno porte, determinando:

I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual 
máximo admitido, sendo vedada a sub-rogação completa 
ou da parcela principal da contratação;

II - que as microempresas e as empresas de pequeno por-
te a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas 
pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a se-
rem fornecidos e seus respectivos valores;

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigên-
cia contratual, seja apresentada a documentação de regu-
laridade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se 
o prazo para regularização de cinco dias úteis, prorrogável 
por igual período;

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substi-
tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o per-
centual originalmente subcontratado até a sua execução 
total, notificando o município, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, ou, excepcionalmente, de-
monstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que 
ficará responsável pela execução da parcela originalmente 
subcontratada; e

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela pa-
dronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento cen-
tralizado e pela qualidade da subcontratação.

§ 1º A exigência de subcontratação não será aplicável 
quando o licitante for:

I - microempresa ou empresa de pequeno porte;

II - consórcio composto em sua totalidade por microem-
presas e empresas de pequeno porte, respeitado o dispos-
to no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III - consórcio composto parcialmente por microempresas 
ou empresas de pequeno porte com participação igual ou 
superior ao percentual exigido de subcontratação.

§ 2º Os empenhos e pagamentos referentes às par-
celas subcontratadas serão destinados diretamente às 

microempresas e empresas de pequeno porte subcontra-
tadas.

§ 3º São vedadas:

I - a exigência, no instrumento convocatório, de subcon-
tratação de empresas específicas;

II - a subcontratação das parcelas de maior relevância téc-
nica, assim definidas no instrumento convocatório;

III - a subcontratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte que estejam participando da licitação; e

IV - a subcontratação de microempresas ou empresas de 
pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum 
com a empresa contratante.

Art. 5º Nas licitações para a aquisição de bens de natureza 
divisível, a Administração pública municipal deverá esta-
belecer cota de até vinte e cinco por cento do objeto para 
a contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte.

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação 
das microempresas ou das empresas de pequeno porte na 
totalidade do objeto.

§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na 
hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, 
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal 
ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 
desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 
principal.

§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a 
cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo 
menor preço.

§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por 
entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá 
prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas 
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada 
for inadequada para atender as quantidades ou as condi-
ções do pedido, justificadamente.

§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando 
os itens da licitação possuírem valor estimado de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação 
da licitação exclusiva prevista no art. 3º.

Art. 6º Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 
3º a 5º:

I - será considerado, para efeitos dos limites de valor esta-
belecidos, cada item separadamente ou, nas licitações por 
preço global, o valor estimado para o grupo ou lote da lici-
tação, que deverá ser considerado como um único item; e

II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de 
contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez 
por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:
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a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que 
as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento supe-
riores ao menor preço;

b) a microempresa e empresa de pequeno porte local me-
lhor qualificada, dentro do percentual especificado, poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o 
objeto em seu favor;

c) na hipótese da não contratação da microempresa ou 
da empresa de pequeno porte sediada no âmbito local, 
aplica-se, sucessivamente, o benefício para empresas se-
diadas no âmbito regional;

d) no caso de equivalência de valores apresentados por 
microempresas e empresas de pequeno porte, será reali-
zado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta;

e) nas licitações a que se refere o art. 5º, a prioridade será 
aplicada apenas na cota reservada para contratação ex-
clusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

f) a aplicação do benefício previsto neste inciso, limitado a 
dez por cento, deverá ser motivada, nos termos dos arts. 
47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 7º Os critérios de tratamento diferenciado e simplifi-
cado para as microempresas e empresas de pequeno por-
te deverão estar expressamente previstos no instrumento 
convocatório.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 26 de outubro de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

DECRETO Nº 263/2017
Publicação Nº 106540

DECRETO Nº 263/2017

REGULAMENTA A LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 
2014, PARA DISPOR SOBRE PROCEDIMENTOS DO REGIME 
JURÍDICO DAS PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE A ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 
60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar as normas 
que regulamentam a celebração de parcerias de interesse 

público junto às Organizações da Sociedade Civil no âmbi-
to da Administração Municipal, incluindo os órgãos públi-
cos da Administração Direta, as autarquias e as fundações.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Disposições preliminares

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre regras e procedimen-
tos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 
administração pública municipal e as organizações da so-
ciedade civil de que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014 e sua alteração pela Lei nº 13.204, de 14 de de-
zembro de 2015.

Art. 2º As parcerias entre a administração pública munici-
pal e as organizações da sociedade civil terão por objeto a 
execução de atividade ou projeto e deverão ser formaliza-
das por meio de:

I - termo de fomento ou termo de colaboração, quando 
envolver transferência de recurso financeiro; ou

II - acordo de cooperação, quando não envolver transfe-
rência de recurso financeiro.

§ 1º O termo de fomento será adotado para a consecução 
de planos de trabalhos cuja concepção seja das organiza-
ções da sociedade civil, com o objetivo de incentivar proje-
tos desenvolvidos ou criados por essas organizações.

§ 2º O termo de colaboração será adotado para a conse-
cução de planos de trabalho cuja concepção seja da ad-
ministração pública municipal, com o objetivo de executar 
projetos ou atividades parametrizadas pela administração 
pública municipal.

Art. 3º O processamento das parcerias que envolvam 
transferência de recursos financeiros será realizado por 
meio da plataforma eletrônica assim que forem implan-
tadas.

§ 1º Até que seja implantada a plataforma eletrônica indi-
cada no caput, a formalização e a apresentação das con-
tas deverá ser realizada em cópias ou originais, conforme 
o caso, por meio de documentos físicos na Secretaria ou 
órgão responsável.

§ 2º As parcerias celebradas por autarquias e fundações 
poderão ser processadas em plataforma eletrônica própria.

§ 3º O processamento das parcerias realizadas no âmbito 
de programas de proteção a pessoas ameaçadas está dis-
pensado da aplicação do disposto neste artigo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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Art. 4º A administração pública municipal adotará proce-
dimentos necessários para orientar e facilitar a realização 
de parcerias e estabelecerá, sempre que possível, critérios 
para definir objetos, metas, custos e indicadores de ava-
liação de resultados.

§ 1º- Os órgãos e as entidades da administração pública 
municipal poderão editar orientações complementares, de 
acordo com as especificidades dos programas e das políti-
cas públicas setoriais.

Seção II

Do acordo de cooperação

Art. 5º O acordo de cooperação é instrumento por meio 
do qual são formalizadas as parcerias entre a administra-
ção pública municipal e as organizações da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco que não envolvam a transferência de recursos 
financeiros.

§ 1º O acordo de cooperação poderá ser proposto pela 
administração públicamunicipal ou pela organização da so-
ciedade civil.

§ 2º O acordo de cooperação será firmado pelo Secretário 
Municipal ou pelo dirigente máximo da entidade da admi-
nistração pública municipal.

§ 3º O acordo de cooperação poderá ser prorrogado de 
acordo com o interesse público, hipótese que prescinde de 
prévia análise jurídica.

Art. 6º São aplicáveis ao acordo de cooperação as regras 
e os procedimentos dispostos no Capítulo I, Seção I - Dis-
posições preliminares, e, no que couber, o disposto nos 
seguintes Capítulos:

I - Capítulo II - Do chamamento público;

II - Capítulo III - Da celebração do instrumento de parce-
ria, exceto quanto ao disposto no:

a) art. 24;

b) art. 25, caput, incisos V a VII, e § 1º; e

c) art. 32;

III - Capítulo VIII - Das sanções;

IV - Capítulo IX - Do procedimento de manifestação de 
interesse social;

V - Capítulo X - Da transparência e divulgação das ações;

VI - Capítulo XI - Disposições finais.

§ 1º As regras e os procedimentos dispostos nos demais 
Capítulos são aplicáveis somente a acordo de cooperação 
que envolva comodato, doação de bens ou outras formas 
de compartilhamento patrimonial e poderão ser afastadas 
quando a exigência for desproporcional à complexidade da 
parceria ou ao interesse público envolvido, mediante jus-
tificativa prévia.

§ 2º O órgão ou a entidade pública municipal, para cele-
bração de acordo de cooperação que não envolva comoda-
to, doação de bens ou outras formas de compartilhamento 
patrimonial, poderá, mediante justificativa prévia e consi-
derando a complexidade da parceria e o interesse público:

I - afastar as exigências previstas nos Capítulos II e III, 
especialmente aquelas dispostas nos art. 8º, art. 23 e art. 
26 a art. 29; e

II - estabelecer procedimento de prestação de contas pre-
visto no art. 63, § 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, ou sua 
dispensa.

Seção III

Da capacitação

Art. 7º Os programas de capacitação de que trata o art. 7º 
da Lei nº 13.019, de 2014, priorizarão a formação conjun-
ta dos agentes de que tratam os incisos I a VI do caput do 
referido art. 7º e poderão ser desenvolvidos por órgãos e 
entidades públicas municipais, instituições de ensino, es-
colas de governo e organizações da sociedade civil.

CAPÍTULO II

DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Seção I

Disposições gerais

Art. 8º A seleção da organização da sociedade civil para 
celebrar parceria deverá ser realizada pela administração 
pública municipal por meio de chamamento público, nos 
termos do art. 24 da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 1º O chamamento público poderá selecionar mais de 
uma proposta, se houver previsão no edital.

§ 2º O chamamento público para celebração de parcerias 
executadas com recursos de fundos específicos, como o da 
criança e do adolescente, do idoso e de defesa de direitos 
difusos, entre outros, poderá ser realizado pelos respec-
tivos conselhos gestores, conforme legislação específica, 
respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014, e 
deste Decreto.

§ 3º O chamamento público poderá ser dispensado ou será 
considerado inexigível nas hipóteses previstas nos art. 30 
e art. 31 da Lei nº 13.019, de 2014, mediante decisão 
fundamentada do administrador público municipal, nos 
termos do art. 32 da referida Lei.

Art. 9º O edital de chamamento público especificará, no 
mínimo:

I - a programação orçamentária;

II - o objeto da parceria com indicação da política, do pla-
no, do programa ou da ação correspondente;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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III - a data, o prazo, as condições, o local e a forma de 
apresentação das propostas;

IV - as condições para interposição de recurso administra-
tivo no âmbito do processo de seleção;

V - o valor de referência para a realização do objeto, no 
termo de colaboração, ou o teto, no termo de fomento;

VI - a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for 
o caso, observado o disposto no art. 12;

VII - a minuta do instrumento de parceria;

VIII - as medidas de acessibilidade para pessoas com de-
ficiência ou mobilidade reduzidas e idosas, de acordo com 
as características do objeto da parceria; e

IX - as datas e os critérios de seleção e julgamento das 
propostas, inclusive no que se refere à metodologia de 
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios es-
tabelecidos, se for o caso.

§ 1º Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou 
firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, o 
órgão ou a entidade pública municipal indicará a previsão 
dos créditos necessários para garantir a execução das par-
cerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.

§ 2º Os critérios de julgamento de que trata o inciso IX do 
caput deverão abranger, no mínimo, o grau de adequação 
da proposta:

I - aos objetivos da política, do plano, do programa ou da 
ação em que se insere a parceria; e

II - ao valor de referência ou teto constante do edital.

§ 3º Os critérios de julgamento não poderão se restringir 
ao valor apresentado para a proposta, observado o dispos-
to no § 5º do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 4º Para celebração de parcerias, poderão ser privilegia-
dos critérios de julgamento como inovação e criatividade, 
conforme previsão no edital.

§ 5º O edital não exigirá, como condição para a celebração 
da parceria, que as organizações da sociedade civil possu-
am certificação ou titulação concedida pela Administração 
Pública, exceto quando a exigência decorrer de previsão 
na legislação específica da política setorial.

§ 6º O edital poderá incluir cláusulas e condições especí-
ficas da execução da política, do plano, do programa ou 
da ação em que se insere a parceria e poderá estabelecer 
execução por público determinado, delimitação territorial, 
pontuação diferenciada, cotas, entre outros, em especial 
quando visar objetivos destinados à promoção dos direitos 
fundamentais, da igualdade entre diversos grupos mino-
ritários e promoção dos direitos de quaisquer populações 
em situação de vulnerabilidade social.

§ 7º O edital de chamamento público deverá conter dados 
e informações sobre a política, o plano, o programa ou a 
ação em que se insira a parceria para orientar a elaboração 

das metas e indicadores da proposta pela organização da 
sociedade civil.

§ 8º O órgão ou a entidade da administração pública mu-
nicipal deverá assegurar que o valor de referência ou o 
teto indicado no edital seja compatível com o objeto da 
parceria, o que pode ser realizado por qualquer meio que 
comprove a estimativa do valor especificado.

§ 9º A parceria poderá se efetivar por meio da atuação em 
rede de que trata o Capítulo V, desde que haja disposição 
expressa no edital.

Art. 10. O chamamento público será amplamente divul-
gado no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade 
pública municipal e na plataforma eletrônica.

Art. 11. O prazo para a apresentação de propostas será 
de, no mínimo, trinta dias, contado da data de publicação 
do edital.

Art. 12. É facultada a exigência justificada de contrapar-
tida em bens e serviços, cuja expressão monetária será 
identificada no termo de fomento ou de colaboração, não 
podendo ser exigido o depósito do valor correspondente.

Seção II

Da comissão de seleção

Art. 13. O órgão ou a entidade pública municipal designa-
rá, em ato específico, os integrantes que comporão a co-
missão de seleção, a ser composta por pelo menos um ser-
vidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente 
do quadro de pessoal da administração pública municipal.

§ 1º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção 
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista 
que não seja membro desse colegiado.

§ 2º O órgão ou a entidade pública municipal poderá es-
tabelecer uma ou mais comissões de seleção, observado o 
princípio da eficiência.

§ 3º A seleção de parceria executada com recursos de fun-
do específico poderá ser realizada por comissão de seleção 
a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, confor-
me legislação específica, respeitadas as exigências da Lei 
nº 13.019, de 2014, e deste Decreto.

Art. 14. O membro da comissão de seleção deverá se de-
clarar impedido de participar do processo de seleção quan-
do verificar que:

I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como as-
sociado, cooperado, dirigente, conselheiro, empregado ou 
voluntário de qualquer organização da sociedade civil par-
ticipante do chamamento público; ou

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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II - sua atuação no processo de seleção configurar conflito 
de interesse envolvendo ocupantes de cargo ou emprego 
no âmbito do Poder Executivo Municipal em decorrência do 
acesso a informações privilegiadas.

§ 1º A declaração de impedimento de membro da comis-
são de seleção não obsta a continuidade do processo de 
seleção e a celebração de parceria entre a organização da 
sociedade civil e o órgão ou a entidade pública municipal.

§ 2º Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser 
imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização 
ou continuidade do processo de seleção.

Seção III

Do processo de seleção

Art. 15. O processo de seleção abrangerá a avaliação das 
propostas, a divulgação e a homologação dos resultados.

Art. 16. A avaliação das propostas terá caráter eliminatório 
e classificatório.

§ 1º As propostas serão classificadas de acordo com os 
critérios de julgamento estabelecidos no edital.

§ 2º Será eliminada a organização da sociedade civil cuja 
proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou 
que não contenha as seguintes informações:

I - a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo 
com a atividade ou o projeto proposto;

II - as ações a serem executadas, as metas a serem atin-
gidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das 
metas;

III - os prazos para a execução das ações e para o cumpri-
mento das metas; e

IV - o valor global.

Seção IV

Da divulgação e da homologação de resultados

Art. 17. O órgão ou a entidade pública municipal divulgará 
o resultado preliminar do processo de seleção no seu sítio 
eletrônico oficial e na plataforma eletrônica.

Art. 18. As organizações da sociedade civil poderão apre-
sentar recurso contra o resultado preliminar, no prazo de 
sete dias corridos, contado da publicação da decisão, ao 
colegiado que a proferiu. Havendo interposição de recurso, 
as demais entidades participantes serão cientificadas para 
que, no prazo de sete dias corridos, apresentem contrar-
razões, se desejarem.

§ 1º Os recursos que não forem reconsiderados pelo co-
legiado no prazo de sete dias, contados do recebimento, 

deverão ser encaminhados à autoridade competente para 
decisão final.

§ 2º Os recursos serão apresentados, conforme estabele-
cido no Edital.

§ 3° No caso de seleção realizada por conselho gestor de 
fundo, a competência para decisão final do recurso poderá 
observar regulamento próprio do conselho.

§ 4º Não caberá novo recurso da decisão do recurso pre-
visto neste artigo.

Art. 19. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso 
do prazo para interposição de recurso, o órgão ou a enti-
dade pública municipal deverá homologar e divulgar, no 
seu sítio eletrônico oficial e na plataforma eletrônica, as 
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do 
processo de seleção.

CAPÍTULO III

DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA

Seção I

Do instrumento de parceria

Art. 20. O termo de fomento ou de colaboração ou o acor-
do de cooperação deverá conter as cláusulas essenciais 
previstas no art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014.

Art. 21. A cláusula de vigência de que trata o inciso VI do 
caput do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, deverá esta-
belecer prazo correspondente ao tempo necessário para a 
execução integral do objeto da parceria, passível de pror-
rogação, desde que o período total de vigência não exceda 
cinco anos.

Parágrafo único. Nos casos de celebração de termo de co-
laboração para execução de atividade, o prazo de que trata 
o caput, desde que tecnicamente justificado, poderá ser de 
até dez anos.

Art. 22. Quando a execução da parceria resultar na pro-
dução de bem submetido ao regime jurídico relativo à 
propriedade intelectual, o termo ou acordo disporá, em 
cláusula específica, sobre sua titularidade e seu direito de 
uso, observado o interesse público e o disposto na Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e na Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996.

Parágrafo único. A cláusula de que trata este artigo deverá 
dispor sobre o tempo e o prazo da licença, as modalidades 
de utilização e a indicação quanto ao alcance da licença, 
se unicamente para o território nacional ou também para 
outros territórios.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm
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Art. 23. A cláusula de definição da titularidade dos bens 
remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados 
com recursos repassados pela administração pública mu-
nicipal após o fim da parceria, prevista no inciso X do caput 
do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, poderá determinar a 
titularidade dos bens remanescentes:

I - para o órgão ou a entidade pública municipal, quando 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pac-
tuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja 
pela execução direta do objeto pela administração pública 
municipal; ou

II - para a organização da sociedade civil, quando os bens 
forem úteis à continuidade da execução de ações de inte-
resse social pela organização.

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, a organização da 
sociedade civil deverá, a partir da data da apresentação 
da prestação de contas final, disponibilizar os bens para a 
administração pública municipal, que deverá retirá-los, no 
prazo de até noventa dias.

§ 2º A cláusula de determinação da titularidade dos bens 
remanescentes para o órgão ou a entidade pública munici-
pal formaliza a promessa de transferência da propriedade 
de que trata o art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 3º Na hipótese do inciso II do caput, a cláusula de defini-
ção da titularidade dos bens remanescentes poderá prever 
que a organização da sociedade civil possa realizar doação 
a terceiros, inclusive beneficiários da política pública obje-
to da parceria, desde que demonstrada sua utilidade para 
realização ou continuidade de ações de interesse social.

§ 4º Na hipótese do inciso II do caput, caso a prestação de 
contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens rema-
nescentes permanecerá com a organização da sociedade 
civil, observados os seguintes procedimentos:

I - não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem 
adquirido quando a motivação da rejeição não estiver rela-
cionada ao seu uso ou aquisição; ou

II - o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido 
deverá ser computado no cálculo do dano ao erário a ser 
ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacio-
nada ao seu uso ou aquisição.

§ 5º Na hipótese de dissolução da organização da socieda-
de civil durante a vigência da parceria:

I - os bens remanescentes deverão ser retirados pela ad-
ministração pública municipal, no prazo de até noventa 
dias, contado da data de notificação da dissolução, quando 
a cláusula de que trata o caput determinar a titularidade 
disposta no inciso I do caput; ou

II - o valor pelo qual os bens remanescentes foi adquirido 
deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido, 
quando a cláusula de que trata o caput determinar a titu-
laridade disposta no inciso II do caput.

Seção II

Da celebração

Art. 24. A celebração do termo de fomento ou do termo 
de colaboração depende da indicação expressa de prévia 
dotação orçamentária para execução da parceria.

Parágrafo único. A indicação dos créditos orçamentários 
e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da 
despesa a ser transferida em exercício futuro deverá ser 
efetivada por meio de certidão de apostilamento do instru-
mento da parceria no exercício em que a despesa estiver 
consignada, nos termos do disposto no inciso II do § 1º 
do art. 43.

Art. 25. Para a celebração da parceria, a administração 
pública municipal convocará a organização da sociedade 
civil selecionada para, no prazo de quinze dias, apresentar 
o seu plano de trabalho, que deverá conter, no mínimo, os 
seguintes elementos:

I - a descrição da realidade objeto da parceria, devendo 
ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e 
com as metas a serem atingidas;

II - a forma de execução das ações, indicando, quando 
cabível, as que demandarão atuação em rede;

III - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a 
serem atingidas;

IV - a definição dos indicadores, documentos e outros 
meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas;

V - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a 
serem realizadas na execução das ações, incluindo os en-
cargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
indiretos necessários à execução do objeto;

VI - os valores a serem repassados mediante cronograma 
de desembolso; e

VII - as ações que demandarão pagamento em espécie, 
quando for o caso, na forma do art. 38.

§ 1º A previsão de receitas e despesas de que trata o in-
ciso V do caput deverá incluir os elementos indicativos da 
mensuração da compatibilidade dos custos apresentados 
com os preços praticados no mercado ou com outras par-
cerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de 
preços de associações profissionais, publicações especia-
lizadas ou quaisquer outras fontes de informação disponí-
veis ao público.

§ 2º Somente será aprovado o plano de trabalho que es-
tiver de acordo com as informações já apresentadas na 
proposta, observados os termos e as condições constantes 
no edital.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º, a administração pública 
municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano 
de trabalho, observados os termos e as condições da pro-
posta e do edital.
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§ 4º O prazo para realização de ajustes no plano de traba-
lho será de quinze dias, contado da data de recebimento 
da solicitação apresentada à organização da sociedade ci-
vil na forma do § 3º.

§ 5º A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à 
celebração da parceria.

Art. 26. Além da apresentação do plano de trabalho, a or-
ganização da sociedade civil selecionada, no prazo de que 
trata o caput do art. 25, deverá comprovar o cumprimento 
dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 
nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII 
do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não 
ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 
trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por 
meio da apresentação dos seguintes documentos:

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em con-
formidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 
13.019, de 2014;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar 
que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, 
dois anos com cadastro ativo;

III - comprovantes de experiência prévia na realização do 
objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante 
de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacio-
nal, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entida-
des da administração pública, organismos internacionais, 
empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações 
desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 
conhecimento realizadas pela organização da sociedade ci-
vil ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da organização 
da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associa-
dos, cooperados, empregados, entre outros;

e) declarações de experiência prévia e de capacidade téc-
nica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacio-
nados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, re-
des, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 
empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior 
pela organização da sociedade civil;

IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União; do Estado e do Muni-
cípio;

V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - CRF/FGTS;

VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da 

organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com 
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, núme-
ro e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada 
um deles;

VIII - cópia de documento que comprove que a organiza-
ção da sociedade civil funciona no endereço por ela decla-
rado, como conta de consumo ou contrato de locação;

IX - declaração do representante legal da organização da 
sociedade civil com informação de que a organização e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações 
previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais 
deverão estar descritas no documento; e

X - declaração do representante legal da organização da 
sociedade civil sobre a existência de instalações e outras 
condições materiais da organização ou sobre a previsão de 
contratar ou adquirir com recursos da parceria.

§ 1º A capacidade técnica e operacional da organização da 
sociedade civil independe da capacidade já instalada, ad-
mitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens 
e equipamentos ou a realização de serviços de adequação 
de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria.

§ 2º Serão consideradas regulares, para fins de cumpri-
mento do disposto dos incisos IV a VI do caput, as certi-
dões positivas com efeito de negativas.

§ 3º A critério da organização da sociedade civil, os docu-
mentos previstos nos incisos IV e V do caput poderão ser 
substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quan-
do disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda.

§ 4º As organizações da sociedade civil ficarão dispensa-
das de reapresentar as certidões de que tratam os incisos 
IV a VI do caput que estiverem vencidas no momento da 
análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente.

§ 5º A organização da sociedade civil deverá comunicar 
alterações em seus atos societários e em seu quadro de 
dirigentes, quando houver.

Art. 27. Além dos documentos relacionados no art. 26, a 
organização da sociedade civil, por meio de seu represen-
tante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o 
caput do art. 25, declaração de que:

I - não há, em seu quadro de dirigentes:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública municipal; 
e

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, cola-
teral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 
mencionadas na alínea “a” deste inciso;

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor 
ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo 
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em comissão ou função de confiança, de órgão ou entida-
de da administração pública municipal celebrante, ou seu 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hi-
póteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; e

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os 
recursos repassados:

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública municipal;

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que 
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de ór-
gão ou entidade da administração pública municipal cele-
brante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, res-
salvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei 
de diretrizes orçamentárias; e

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 
contra a administração pública ou contra o patrimônio pú-
blico, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena 
privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou oculta-
ção de bens, direitos e valores.

§ 1º Para fins deste Decreto, entende-se por membro de 
Poder o titular de cargo estrutural à organização política do 
País que exerça atividade típica de governo, de forma re-
munerada, como Presidente da República, Governadores, 
Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, 
Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados 
Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do 
Poder Judiciário e membros do Ministério Público.

§ 2º Para fins deste Decreto, não são considerados mem-
bros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas.

Art. 28. Caso se verifique irregularidade formal nos docu-
mentos apresentados nos termos dos art. 26 e art. 27 ou 
quando as certidões referidas nos incisos IV a VI do caput 
do art. 26 estiverem com prazo de vigência expirado e 
novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamen-
te, a organização da sociedade civil será notificada para, 
no prazo de quinze dias, regularizar a documentação, sob 
pena de não celebração da parceria.

Art. 29. No momento da verificação do cumprimento dos 
requisitos para a celebração de parcerias, a administração 
pública municipal deverá consultar o Cadastro de Entida-
des Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - Cepim, o Si-
conv, o Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - e setor de análise e registro cadastral de 
fornecedores do município, para verificar se há informação 
sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.

§ 1º Para fins de apuração do constante no inciso IV do 
caput do art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, o gestor 
da parceria verificará a existência de contas rejeitadas 
em âmbito federal, estadual, distrital ou municipal que 

constem da plataforma eletrônica de que trata o art. 3º, 
cujas informações preponderarão sobre aquelas constan-
tes no documento a que se refere o inciso IX do caput do 
art. 26, se houver.

Art. 30. O parecer de órgão técnico deverá se pronunciar a 
respeito dos itens enumerados no inciso V do caput do art. 
35 da Lei nº 13.019, de 2014.

Parágrafo único. Para fins do disposto na alínea “c” do in-
ciso V do caput do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014, o 
parecer analisará a compatibilidade entre os valores apre-
sentados no plano de trabalho, conforme disposto no § 
1º do art. 25, e o valor de referência ou teto indicado no 
edital, conforme disposto no § 8º do art. 9º.

Art. 31. O parecer jurídico será emitido pela Procuradoria- 
Geral, pelos órgãos a ela vinculados ou pelo órgão jurídico 
da entidade da administração pública municipal.

§ 1º O parecer de que trata o caput abrangerá:

I - análise da juridicidade das parcerias; e

II - consulta sobre dúvida específica apresentada pelo ges-
tor da parceria ou por outra autoridade que se manifestar 
no processo.

§ 2º A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo 
técnico de documentos do processo.

§ 3º A manifestação individual em cada processo será dis-
pensada quando já houver parecer sobre minuta-padrão e 
em outras hipóteses definidas no ato de que trata o § 4º.

§ 4º Ato do Procurador-Geral do Município disciplinará, no 
âmbito do Município o disposto neste artigo.

Art. 32. Os termos de fomento e de colaboração serão fir-
mados pelo Secretário Municipal ou pelo dirigente máximo 
da entidade da administração pública municipal.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Seção I

Da liberação e da contabilização dos recursos

Art. 33. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma 
de desembolso que guardará consonância com as metas 
da parceria.

§ 1º Os recursos serão depositados em conta corrente es-
pecífica, em instituição financeira pública, que poderá atu-
ar como mandatária do órgão ou da entidade pública na 
execução e no monitoramento dos termos de fomento ou 
de colaboração.
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§ 2º Os recursos serão automaticamente aplicados em ca-
dernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de 
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua 
finalidade.

Art. 34. As liberações de parcelas serão retidas nas hipóte-
ses previstas no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 1º A verificação das hipóteses de retenção previstas no 
art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, ocorrerá por meio de 
ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

I - a verificação da existência de denúncias aceitas;

II - a análise das prestações de contas anuais, nos termos 
da alínea “b” do inciso I do § 4º do art. 61;

III - as medidas adotadas para atender a eventuais reco-
mendações existentes dos órgãos de controle interno e 
externo; e

IV - a consulta aos cadastros e sistemas municipais e fede-
rais que permitam aferir a regularidade da parceria.

§ 2º O atraso injustificado no cumprimento de metas pac-
tuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de 
obrigação estabelecida no termo de fomento ou de colabo-
ração, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 
da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 3º As parcerias com recursos depositados em conta cor-
rente específica e não utilizados no prazo de trezentos e 
sessenta e cinco dias deverão ser rescindidas conforme 
previsto no inciso II do § 4º do art. 61.

§ 4º O disposto no § 3º poderá ser excepcionado quando 
houver execução parcial do objeto, desde que previamente 
justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Secre-
tário Municipal ou pelo dirigente máximo da entidade da 
administração pública municipal.

Art. 35. Os recursos da parceria geridos pelas organiza-
ções da sociedade civil, inclusive pelas executantes não 
celebrantes na atuação em rede, estão vinculados ao pla-
no de trabalho e não caracterizam receita própria e nem 
pagamento por prestação de serviços e devem ser alo-
cados nos seus registros contábeis conforme as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.

Seção II

Das compras e contratações e da realização de despesas 
e pagamentos

Art. 36. As compras e contratações de bens e serviços pela 
organização da sociedade civil com recursos transferidos 
pela administração pública municipal adotarão métodos 
usualmente utilizados pelo setor privado.

§ 1º A execução das despesas relacionadas à parceria 
observará, nos termos de que trata o art. 45 da Lei nº 
13.019, de 2014:

I - a responsabilidade exclusiva da organização da socie-
dade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro 
dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; e

II - a responsabilidade exclusiva da organização da socie-
dade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, pre-
videnciários, fiscais e comerciais relacionados à execução 
do objeto previsto no termo de fomento ou de colaboração, 
o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária 
da administração pública municipal quanto à inadimplência 
da organização da sociedade civil em relação ao referido 
pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria 
ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução.

§ 2º A organização da sociedade civil deverá verificar a 
compatibilidade entre o valor previsto para realização da 
despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo 
da compra ou contratação.

§3º Se o valor efetivo da compra ou contratação for su-
perior ao previsto no plano de trabalho, a organização da 
sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade do va-
lor efetivo com os novos preços praticados no mercado, 
inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata 
o art. 56, quando for o caso.

§ 4º Será facultada às organizações da sociedade civil a 
utilização do portal de compras disponibilizado pela admi-
nistração pública federal (http://paineldeprecos.planeja-
mento.gov.br), da tabela de preços referenciais do gover-
no do estado e de contratação similares de outros entes 
públicos.

Art. 37. As organizações da sociedade civil deverão ob-
ter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, 
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e 
número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade 
civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de ser-
viço, para fins de comprovação das despesas.

§ 1º A organização da sociedade civil deverá registrar os 
dados referentes às despesas realizadas na plataforma 
eletrônica, sendo dispensada a inserção de notas, com-
provantes fiscais ou recibos referentes às despesas.

§ 2º As organizações da sociedade civil deverão manter a 
guarda dos documentos originais referidos no caput, con-
forme o disposto no art. 58.

Art. 38. Os pagamentos deverão ser realizados mediante 
transferência eletrônica sujeita à identificação do benefici-
ário final na plataforma eletrônica.

§ 1º O termo de fomento ou de colaboração poderá ad-
mitir a dispensa da exigência do caput e possibilitar a re-
alização de pagamentos em espécie, após saque à conta 
bancária específica da parceria, na hipótese de impossi-
bilidade de pagamento mediante transferência eletrônica, 
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devidamente justificada pela organização da sociedade ci-
vil no plano de trabalho, que poderá estar relacionada, 
dentre outros motivos, com:

I - o objeto da parceria;

II - a região onde se desenvolverão as ações da parceria; 
ou

III - a natureza dos serviços a serem prestados na execu-
ção da parceria.

§ 2º Os pagamentos em espécie estarão restritos aos li-
mites individuais dispostos no Edital, levando-se em conta 
toda a duração da parceria, ressalvada disposição especí-
fica nos termos do § 3º.

§ 3º Ato do Secretário Municipal ou do dirigente máximo 
da entidade da administração pública municipal disporá 
sobre os critérios e limites para a autorização do paga-
mento em espécie.

§ 4º Os pagamentos realizados na forma do § 1º não dis-
pensam o registro do beneficiário final da despesa na pla-
taforma eletrônica ou documentalmente.

Art. 39. Os custos indiretos necessários à execução do ob-
jeto, de que trata o inciso III do caput do art. 46 da Lei nº 
13.019, de 2014, poderão incluir, entre outras despesas, 
aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consu-
mo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e 
de assessoria jurídica.

Art. 40. A organização da sociedade civil somente poderá 
pagar despesa em data posterior ao término da execução 
do termo de fomento ou de colaboração quando o fato 
gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.

Art. 41. Para os fins deste Decreto, considera-se equipe 
de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da 
parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao qua-
dro da organização da sociedade civil ou que vierem a ser 
contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam 
ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos 
da legislação cível e trabalhista.

Parágrafo único. É vedado à administração pública muni-
cipal praticar atos de ingerência na seleção e na contrata-
ção de pessoal pela organização da sociedade civil ou que 
direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou 
prestar serviços na referida organização.

Art. 42. Poderão ser pagas com recursos vinculados à par-
ceria as despesas com remuneração da equipe de trabalho, 
inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade 
civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, ver-
bas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, 
desde que tais valores:

I - estejam previstos no plano de trabalho e sejam pro-
porcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e

II - sejam compatíveis com o valor de mercado e obser-
vem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, 
em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do 
Poder Executivo Municipal.

§ 1º Nos casos em que a remuneração for paga propor-
cionalmente com recursos da parceria, a organização da 
sociedade civil deverá inserir na plataforma eletrônica ou 
documental a memória de cálculo do rateio da despesa 
para fins de prestação de contas, nos termos do parágrafo 
único do art. 56, vedada a duplicidade ou a sobreposição 
de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela 
da despesa.

§ 2º Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento, 
hospedagem e alimentação, nos casos em que a execu-
ção do objeto da parceria assim o exigir, para a equipe de 
trabalho e para os prestadores de serviço voluntário, nos 
termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

§ 3º O pagamento das verbas rescisórias de que trata o 
caput, ainda que após o término da execução da parceria, 
será proporcional ao período de atuação do profissional na 
execução das metas previstas no plano de trabalho.

§ 4º A organização da sociedade civil deverá dar ampla 
transparência, inclusive na plataforma eletrônica, aos va-
lores pagos, de maneira individualizada, a título de remu-
neração de sua equipe de trabalho vinculada à execução 
do objeto e com recursos da parceria, juntamente à divul-
gação dos cargos e valores, na forma do art. 80.

Seção III

Das alterações na parceria

Art. 43. O órgão ou a entidade da administração pública 
municipal poderá autorizar ou propor a alteração do termo 
de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, 
após, respectivamente, solicitação fundamentada da orga-
nização da sociedade civil ou sua anuência, desde que não 
haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:

I - por termo aditivo à parceria para:

a) ampliação de até trinta por cento do valor global;

b) redução do valor global, sem limitação de montante;

c) prorrogação da vigência, observados os limites do art. 
21; ou

d) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou

II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses 
de alteração, tais como:

a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou 
de saldos porventura existentes antes do término da exe-
cução da parceria;

b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de 
trabalho; ou

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9608.htm
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c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor 
global.

§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a 
parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamen-
to, independentemente de anuência da organização da so-
ciedade civil, para:

I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando 
o órgão ou a entidade da administração pública municipal 
tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos finan-
ceiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do 
atraso verificado; ou

II - indicação dos créditos orçamentários de exercícios fu-
turos.

§ 2º O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar 
sobre a solicitação de que trata o caput no prazo de trinta 
dias, contado da data de sua apresentação, ficando o pra-
zo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à 
organização da sociedade civil.

§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da 
manifestação sobre a solicitação de alteração da destina-
ção dos bens remanescentes, a custódia dos bens perma-
necerá sob a responsabilidade da organização da socieda-
de civil até a decisão do pedido.

Art. 44. A manifestação jurídica da Procuradoria Geral, de 
seus órgãos vinculados ou do órgão jurídico da entidade da 
administração pública municipal é dispensada nas hipóte-
ses de que tratam a alínea “c” do inciso I e o inciso II do 
caput do art. 43 e os incisos I e II do § 1º do art. 43, sem 
prejuízo de consulta sobre dúvida jurídica específica apre-
sentada pelo gestor da parceria ou por outra autoridade 
que se manifeste no processo.

CAPÍTULO V

DA ATUAÇÃO EM REDE

Art. 45. A execução das parcerias pode se dar por atuação 
em rede de duas ou mais organizações da sociedade civil, 
a ser formalizada mediante assinatura de termo de atua-
ção em rede.

§ 1º A atuação em rede pode se efetivar pela realização de 
ações coincidentes, quando há identidade de intervenções, 
ou de ações diferentes e complementares à execução do 
objeto da parceria.

§ 2º A rede deve ser composta por:

I - uma organização da sociedade civil celebrante da par-
ceria com a administração pública municipal, que ficará 
responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mo-
bilizadora e orientadora, podendo participar diretamente 
ou não da execução do objeto; e

II - uma ou mais organizações da sociedade civil execu-
tantes e não celebrantes da parceria com a administração 

pública municipal, que deverão executar ações relaciona-
das ao objeto da parceria definidas em comum acordo com 
a organização da sociedade civil celebrante.

§ 3º A atuação em rede não caracteriza subcontratação 
de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e 
operacional da organização da sociedade civil celebrante.

Art. 46. A atuação em rede será formalizada entre a orga-
nização da sociedade civil celebrante e cada uma das orga-
nizações da sociedade civil executantes e não celebrantes 
por meio de termo de atuação em rede.

§ 1º O termo de atuação em rede especificará direitos 
e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as 
ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela 
organização da sociedade civil executante e não celebran-
te e o valor a ser repassado pela organização da sociedade 
civil celebrante.

§ 2º A organização da sociedade civil celebrante deverá 
comunicar à administração pública municipal a assinatura 
do termo de atuação em rede no prazo de até sessenta 
dias, contado da data de sua assinatura.

§ 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser res-
cindido, a organização da sociedade civil celebrante deve-
rá comunicar o fato à administração pública municipal no 
prazo de quinze dias, contado da data da rescisão.

§ 4º A organização da sociedade civil celebrante deverá 
assegurar, no momento da celebração do termo de atua-
ção em rede, a regularidade jurídica e fiscal da organiza-
ção da sociedade civil executante e não celebrante, que 
será verificada por meio da apresentação dos seguintes 
documentos:

I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio ele-
trônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;

III - certidões previstas nos incisos IV, V e VI do caput do 
art. 26; e

IV - declaração do representante legal da organização da 
sociedade civil executante e não celebrante de que não 
possui impedimento no Cepim, no Siconv e no cadastro 
municipal.

§ 5º Fica vedada a participação em rede de organização 
da sociedade civil executante e não celebrante que tenha 
mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos inte-
grantes da comissão de seleção responsável pelo chama-
mento público que resultou na celebração da parceria.

Art. 47. A organização da sociedade civil celebrante de-
verá comprovar à administração pública municipal o cum-
primento dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 
13.019, de 2014, a serem verificados por meio da apre-
sentação dos seguintes documentos:
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I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio ele-
trônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para demonstrar que a organização da sociedade civil ce-
lebrante existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro 
ativo; e

II - comprovantes de capacidade técnica e operacional 
para supervisionar e orientar a rede, sendo admitidos:

a) declarações de organizações da sociedade civil que 
componham a rede de que a celebrante participe ou tenha 
participado;

b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e 
outros documentos públicos de redes de que a celebrante 
participe ou tenha participado; ou

c) relatórios de atividades com comprovação das ações 
desenvolvidas em rede de que a celebrante participe ou 
tenha participado.

Parágrafo único. A administração pública municipal verifi-
cará se a organização da sociedade civil celebrante cumpre 
os requisitos previstos no caput no momento da celebra-
ção da parceria.

Art. 48. A organização da sociedade civil celebrante da 
parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.

§ 1º Para fins do disposto no caput, os direitos e as obriga-
ções da organização da sociedade civil celebrante perante 
a administração pública municipal não poderão ser sub-ro-
gados à organização da sociedade civil executante e não 
celebrante.

§ 2º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos da parceria, as organizações da 
sociedade civil executantes e não celebrantes responderão 
subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebi-
dos ou pelo valor devido em razão de dano ao erário.

§ 3º A administração pública municipal avaliará e monito-
rará a organização da sociedade civil celebrante, que pres-
tará informações sobre prazos, metas e ações executadas 
pelas organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes.

§ 4º As organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes deverão apresentar informações sobre a exe-
cução das ações, dos prazos e das metas e documentos e 
comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal con-
tratado, necessários à prestação de contas pela organiza-
ção da sociedade civil celebrante da parceria, conforme 
descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do 
parágrafo único do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 5º O ressarcimento ao erário realizado pela organização 
da sociedade civil celebrante não afasta o seu direito de 
regresso contra as organizações da sociedade civil execu-
tantes e não celebrantes.

CAPÍTULO VI

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Seção I

Da comissão de monitoramento e avaliação

Art. 49. A comissão de monitoramento e avaliação é a 
instância administrativa colegiada responsável pelo mo-
nitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de 
objetos, custos e indicadores e pela produção de entendi-
mentos voltados à priorização do controle de resultados, 
sendo de sua competência a avaliação e a homologação 
dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

§ 1º O órgão ou a entidade pública municipal designará, 
em ato específico, os integrantes da comissão de moni-
toramento e avaliação, a ser constituída por pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego per-
manente do quadro de pessoal da administração pública 
municipal.

§ 2º A comissão de monitoramento e avaliação poderá so-
licitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.

§ 3º O órgão ou a entidade pública municipal poderá esta-
belecer uma ou mais comissões de monitoramento e ava-
liação, observado o princípio da eficiência.

§ 4º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá 
periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias 
por meio da análise das ações previstas na Seção II deste 
Capítulo.

§ 5º O monitoramento e a avaliação da parceria executada 
com recursos de fundo específico poderão ser realizados 
por comissão de monitoramento e avaliação a ser consti-
tuída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação 
específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 
2014, e deste Decreto.

Art. 50. O membro da comissão de monitoramento e ava-
liação deverá se declarar impedido de participar do moni-
toramento e da avaliação da parceria quando verificar que:

I - tenha participado, nos últimos cinco anos, como asso-
ciado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da 
organização da sociedade civil;

II - sua atuação no monitoramento e na avaliação confi-
gure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, 
de 2013; ou

III - tenha participado da comissão de seleção da parceria.

Seção II

Das ações e dos procedimentos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
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Art. 51. As ações de monitoramento e avaliação terão ca-
ráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequa-
da e regular das parcerias, e devem ser registradas na 
plataforma eletrônica, quando implantada.

§ 1º As ações de que trata o caput contemplarão a análi-
se das informações acerca do processamento da parceria 
constantes da plataforma eletrônica, incluída a possibilida-
de de consulta às movimentações da conta bancária espe-
cífica da parceria, além da verificação, análise e manifes-
tação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas 
à parceria.

§ 2º O termo de fomento ou de colaboração deverá prever 
procedimentos de monitoramento e avaliação da execução 
de seu objeto a serem realizados pelo órgão ou pela enti-
dade da administração pública municipal.

§ 3º As ações de monitoramento e avaliação poderão utili-
zar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de 
resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplica-
tivos e outros mecanismos de tecnologia da informação.

§ 4º O relatório técnico de monitoramento e avaliação de 
que trata o art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, será produ-
zido na forma estabelecida pelo art. 60.

Art. 52. O órgão ou a entidade da administração pública 
Municipal deverá realizar visita técnica in loco para subsi-
diar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que 
esta for essencial para verificação do cumprimento do ob-
jeto da parceria e do alcance das metas.

§ 1º O órgão ou a entidade pública municipal deverá notifi-
car previamente a organização da sociedade civil, no prazo 
mínimo de três dias úteis anteriores à realização da visita 
técnica in loco.

§ 2º Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado 
será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, 
que será registrado na plataforma eletrônica e enviado à 
organização da sociedade civil para conhecimento, escla-
recimentos e providências e poderá ensejar a revisão do 
relatório, a critério do órgão ou da entidade da administra-
ção pública municipal.

§ 3º A visita técnica in loco não se confunde com as ações 
de fiscalização e auditoria realizadas pelo órgão ou pela 
entidade da administração pública municipal, pelos órgãos 
de controle interno e pelo Tribunal de Contas da União.

Art. 53. Nas parcerias com vigência superior a um ano, o 
órgão ou a entidade pública municipal realizará, sempre 
que possível, pesquisa de satisfação.

§ 1º A pesquisa de satisfação terá por base critérios ob-
jetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de 
apuração da possibilidade de melhorias das ações desen-
volvidas pela organização da sociedade civil, visando a 

contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e 
com a reorientação e o ajuste das metas e das ações de-
finidas.

§ 2º A pesquisa de satisfação poderá ser realizada direta-
mente pela administração pública municipal, com meto-
dologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, 
por delegação de competência ou por meio de parcerias 
com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da 
pesquisa.

§ 3º Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a 
organização da sociedade civil poderá opinar sobre o con-
teúdo do questionário que será aplicado.

§ 4º Sempre que houver pesquisa de satisfação, a siste-
matização será circunstanciada em documento que será 
enviado à organização da sociedade civil para conheci-
mento, esclarecimentos e eventuais providências.

CAPÍTULO VII

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Disposições gerais

Art. 54. A prestação de contas terá o objetivo de demons-
trar e verificar resultados e deverá conter elementos que 
permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das 
metas.

Parágrafo único. Na hipótese de atuação em rede, caberá 
à organização da sociedade civil celebrante apresentar a 
prestação de contas, inclusive no que se refere às ações 
executadas pelas organizações da sociedade civil execu-
tantes e não celebrantes.

Art. 55. Para fins de prestação de contas anual e final, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar relató-
rio de execução do objeto, na plataforma eletrônica, 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.

§ 1º O relatório de que trata o caput deverá, ainda, forne-
cer elementos para avaliação:

I - dos impactos econômicos ou sociais das ações desen-
volvidas;

II - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser 
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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.

§ 2º As informações de que trata o § 1º serão fornecidas 
por meio da apresentação de documentos e por outros 
meios previstos no plano de trabalho, conforme definido 
no inciso IV do caput do art. 25.

§ 3º O órgão ou a entidade da administração pública muni-
cipal poderá dispensar a observância do § 1º deste artigo 
e da alínea “b” do inciso II do caput do art. 61 quando a 
exigência for desproporcional à complexidade da parceria 
ou ao interesse público, mediante justificativa prévia.

§ 4º A organização da sociedade civil deverá apresentar 
justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance 
das metas.

Art. 56. Quando a organização da sociedade civil não com-
provar o alcance das metas ou quando houver evidência 
de existência de ato irregular, a administração pública mu-
nicipal exigirá a apresentação de relatório de execução fi-
nanceira, que deverá conter:

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.

Parágrafo único. A memória de cálculo referida no inciso 
IV do caput, a ser apresentada pela organização da socie-
dade 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.

Art. 57. A análise do relatório de execução financeira de 
que trata o art. 56 será feita pela administração pública 
municipal e contemplará:

I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela 
verificação das despesas previstas e das despesas efeti-
vamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, 
conforme aprovado no plano de trabalho, observado o 

disposto no § 3º do art. 36; e

II - a verificação da conciliação bancária, por meio da afe-
rição da correlação entre as despesas constantes na rela-
ção de pagamentos e os débitos efetuados na conta cor-
rente específica da parceria.

Art. 58. As organizações da sociedade civil deverão manter 
a guarda dos documentos originais relativos à execução 
das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia útil 
subsequente ao da apresentação da prestação de contas 
ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação 
de contas.

Seção II

Prestação de contas anual

Art. 59. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar presta-
ção de contas anual para fins de monitoramento do cum-
primento das metas previstas no plano de trabalho.

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada 
no prazo de até trinta dias após o fim de cada exercício, 
conforme estabelecido no instrumento da parceria.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício 
cada período de doze meses de duração da parceria, con-
tado da primeira liberação de recursos para sua execução.

§ 3º A prestação de contas anual consistirá na apresenta-
ção do Relatório Parcial de Execução do Objeto, que deve-
rá observar o disposto no art. 55.

§ 4º Na hipótese de omissão no dever de prestação de 
contas anual, o gestor da parceria notificará a organização 
da sociedade civil para, no prazo de quinze dias, apresen-
tar a prestação de contas.

§ 5º Se persistir a omissão de que trata o § 4º, aplica-se 
o disposto no § 2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014.

Art. 60. A análise da prestação de contas anual será rea-
lizada por meio da produção de relatório técnico de moni-
toramento e avaliação quando a parceria for selecionada 
por amostragem, conforme ato do Secretário Municipal ou 
do dirigente máximo da entidade da administração pública 
municipal, considerados os parâmetros a serem definidos 
pela Controladoria-Geral do Município.

§ 1º A análise prevista no caput também será realizada 
quando:

I - for identificado o descumprimento injustificado do al-
cance das metas da parceria no curso das ações de moni-
toramento e avaliação de que trata o art. 51; ou

II - for aceita denúncia de irregularidade na execução par-
cial do objeto, mediante juízo de admissibilidade realizado 
pelo gestor.
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§ 2º A prestação de contas anual será considerada regular 
quando, da análise do Relatório Parcial de Execução do 
Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.

§ 3º Na hipótese de não comprovação do alcance das me-
tas ou quando houver evidência de existência de ato irre-
gular, a administração pública municipal notificará a orga-
nização da sociedade civil para apresentar, no prazo de até 
trinta dias, Relatório Parcial de Execução Financeira, que 
deverá observar o disposto no art. 56 e subsidiará a elabo-
ração do relatório técnico de monitoramento e avaliação.

Art. 61. O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
referido no art. 60 conterá:

I - os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei nº 
13.019, de 2014; e

II - o parecer técnico de análise da prestação de contas 
anual, que deverá:

a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e

b) descrever os efeitos da parceria na realidade local re-
ferentes:

1. aos impactos econômicos ou sociais;

2. ao grau de satisfação do público-alvo; e

3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto.

§ 1º Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento 
e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial 
do objeto, o gestor da parceria notificará a organização da 
sociedade civil para, no prazo de trinta dias:

I - sanar a irregularidade;

II - cumprir a obrigação; ou

III - apresentar justificativa para impossibilidade de sane-
amento da irregularidade ou cumprimento da obrigação.

§ 2º O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º 
e atualizará o relatório técnico de monitoramento e avalia-
ção, conforme o caso.

§ 3º Serão glosados valores relacionados a metas descum-
pridas sem justificativa suficiente.

§ 4º Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou 
inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de moni-
toramento e avaliação:

I - caso conclua pela continuidade da parceria, deverá de-
terminar:

a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à 
irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de 
contas não apresentada; e

b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do 
art. 34; ou

II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, de-
verá determinar:

a) a devolução dos valores repassados relacionados à irre-
gularidade ou inexecução apurada ou à prestação de con-
tas não apresentada; e

b) a instauração de tomada de contas especial, se não 
houver a devolução de que trata a alínea “a” no prazo 
determinado.

§ 5º O relatório técnico de monitoramento e avaliação será 
submetido à comissão de monitoramento e avaliação de-
signada, na forma do art. 49, que o homologará, no prazo 
de até quarenta e cinco dias, contado de seu recebimento.

§ 6º O gestor da parceria deverá adotar as providências 
constantes do relatório técnico de monitoramento e avalia-
ção homologado pela comissão de monitoramento e ava-
liação.

§ 7º As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser 
aplicadas independentemente das providências adotadas 
de acordo com o § 6º.

Seção III

Da prestação de contas final

Art. 62. As organizações da sociedade civil deverão apre-
sentar a prestação de contas final por meio de Relatório 
Final de Execução do Objeto, que deverá conter os ele-
mentos previstos no art. 55, o comprovante de devolução 
de eventual saldo remanescente de que trata o art. 52 da 
Lei nº 13.019, de 2014, e a previsão de reserva de recur-
sos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o 
§ 3º do art.42.

Parágrafo único. Fica dispensada a apresentação dos docu-
mentos de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 
55 quando já constarem da plataforma eletrônica.

Art. 63. A análise da prestação de contas final pela admi-
nistração pública municipal será formalizada por meio de 
parecer técnico conclusivo, que deverá verificar o cumpri-
mento do objeto e o alcance das metas previstas no plano 
de trabalho e considerará:

I - o Relatório Final de Execução do Objeto;

II - os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para 
parcerias com duração superior a um ano;

III - relatório de visita técnica in loco, quando houver; e

IV - relatório técnico de monitoramento e avaliação, quan-
do houver.

Parágrafo único. Além da análise do cumprimento do obje-
to e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, 
o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os 
efeitos da parceria, devendo mencionar os elementos de 
que trata o § 1º do art. 55.

Art. 64. Na hipótese de a análise de que trata o art. 63 
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concluir que houve descumprimento de metas estabeleci-
das no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, 
o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico 
conclusivo, notificará a organização da sociedade civil para 
que apresente Relatório Final de Execução Financeira, que 
deverá observar o disposto no art. 56.

§ 1º Fica dispensada a apresentação dos documentos de 
que tratam os incisos I a IV do caput do art. 56 quando já 
constarem da plataforma eletrônica.

§ 2º A análise do relatório de que trata o caput deverá 
observar o disposto no art. 57.

Art. 65. Para fins do disposto no art. 69 da Lei nº 13.019, 
de 2014, a organização da sociedade civil deverá apresen-
tar:

I - o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 
até trinta dias, contado do término da execução da par-
ceria, conforme estabelecido no instrumento de parceria, 
prorrogável por até quinze dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da organização da sociedade civil; e

II - o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de 
até sessenta dias, contado de sua notificação, conforme 
estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por 
até quinze dias, mediante justificativa e solicitação prévia 
da organização da sociedade civil.

Art. 66. O parecer técnico conclusivo da prestação de con-
tas final embasará a decisão da autoridade competente e 
deverá concluir pela:

I - aprovação das contas;

II - aprovação das contas com ressalvas; ou

III - rejeição das contas.

§ 1º A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o 
cumprimento do objeto e das metas da parceria, conforme 
disposto neste Decreto.

§ 2º A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quan-
do, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, 
for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal que não resulte em dano ao erário.

§ 3º A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes hipóte-
ses:

I - omissão no dever de prestar contas;

II - descumprimento injustificado do objeto e das metas 
estabelecidos no plano de trabalho;

III - dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo 
ou antieconômico; ou

IV - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos.

§ 4º A rejeição das contas não poderá ser fundamentada 

unicamente na avaliação de que trata o parágrafo único 
do art. 63.

Art. 67. A decisão sobre a prestação de contas final caberá 
à autoridade responsável por celebrar a parceria, vedada 
a subdelegação.

Parágrafo único. A organização da sociedade civil será no-
tificada da decisão de que trata o caput e poderá:

I - apresentar recurso, no prazo de trinta dias, à autori-
dade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão 
no prazo de trinta dias, encaminhará o recurso ao Prefeito 
Municipal ou ao dirigente máximo da entidade da admi-
nistração pública municipal, para decisão final no prazo de 
trinta dias; ou

II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no pra-
zo de quarenta e cinco dias, prorrogável, no máximo, por 
igual período.

Art. 68. Exaurida a fase recursal, o órgão ou a entidade da 
administração pública municipal deverá:

I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de 
contas, registrar na plataforma eletrônica as causas das 
ressalvas; e

II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a 
organização da sociedade civil para que, no prazo de trinta 
dias:

a) devolva os recursos financeiros relacionados com a ir-
regularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a 
prestação de contas não apresentada; ou

b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações 
compensatórias de interesse público, mediante a apresen-
tação de novo plano de trabalho, nos termos do § 2º do 
art. 72 da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 1º O registro da aprovação com ressalvas da prestação 
de contas possui caráter preventivo e será considerado na 
eventual aplicação das sanções de que trata o Capítulo 
VIII.

§ 2º A administração pública municipal deverá se pronun-
ciar sobre a solicitação de que trata a alínea “b” do inciso 
II do caput no prazo de trinta dias.

§ 3º A realização das ações compensatórias de interesse 
público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto 
para a execução da parceria.

§ 4º Compete exclusivamente ao Prefeito Municipal ou ao 
dirigente máximo da entidade da administração pública 
municipal autorizar o ressarcimento de que trata a alínea 
“b” do inciso II do caput.

§ 5º Os demais parâmetros para concessão do ressarci-
mento de que trata a alínea “b” do inciso II do caput serão 
definidos em ato do Secretário Municipal ou do dirigente 
máximo da entidade da administração pública municipal, 
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observados os objetivos da política, do plano, do programa 
ou da ação em que a parceria esteja inserida.

§ 6º Na hipótese do inciso II do caput, o não ressarcimen-
to ao erário ensejará:

I - a instauração da tomada de contas especial, nos termos 
da legislação vigente; e

II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas 
causas na plataforma eletrônica enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da rejeição.

Art. 69. O prazo de análise da prestação de contas final 
pela administração pública municipal deverá ser fixado no 
instrumento da parceria e será de até cento e cinquenta 
dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de 
Execução do Objeto.

§ 1º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, 
justificadamente, por igual período, não podendo exceder 
o limite de trezentos dias.

§ 2º O transcurso do prazo definido no caput, e de sua 
eventual prorrogação, nos termos do § 1º, sem que as 
contas tenham sido apreciadas:

I - não impede que a organização da sociedade civil par-
ticipe de outros chamamentos públicos e celebre novas 
parcerias; e

II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data 
posterior ou vedação a que se adotem medidas saneado-
ras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam 
ter sido causados aos cofres públicos.

§ 3º Se o transcurso do prazo definido no caput, e de sua 
eventual prorrogação, nos termos do § 1º, se der por culpa 
exclusiva da administração pública municipal, sem que se 
constate dolo da organização da sociedade civil ou de seus 
prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos 
apurados no período entre o final do prazo e a data em que 
foi emitida a manifestação conclusiva pela administração 
pública municipal, sem prejuízo da atualização monetária, 
que observará a variação anual do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 70. Os débitos a serem restituídos pela organização da 
sociedade civil serão apurados mediante atualização mo-
netária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I - nos casos em que for constatado dolo da organização 
da sociedade civil ou de seus prepostos, os juros serão cal-
culados a partir das datas de liberação dos recursos, sem 
subtração de eventual período de inércia da administração 
pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do 
art. 69; e

II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir:

a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação 
da organização da sociedade civil ou de seus prepostos 
para restituição dos valores ocorrida no curso da execução 
da parceria; ou

b) do término da execução da parceria, caso não tenha 
havido a notificação de que trata a alínea “a” deste inciso, 
com subtração de eventual período de inércia da adminis-
tração pública municipal quanto ao prazo de que trata o § 
3º do art. 69.

Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput observa-
rão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Es-
pecial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos fe-
derais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês 
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de 
pagamento.

CAPÍTULO VIII

DAS SANÇÕES

Art. 71. Quando a execução da parceria estiver em desa-
cordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 
13.019, de 2014, e da legislação específica, a adminis-
tração pública municipal poderá aplicar à organização da 
sociedade civil as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária; e

III - declaração de inidoneidade.

§ 1º É facultada a defesa do interessado no prazo de dez 
dias, contado da data de abertura de vista dos autos pro-
cessuais.

§ 2º A sanção de advertência tem caráter preventivo e 
será aplicada quando verificadas impropriedades pratica-
das pela organização da sociedade civil no âmbito da par-
ceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais 
grave.

§ 3º A sanção de suspensão temporária será aplicada nos 
casos em que forem verificadas irregularidades na cele-
bração, execução ou prestação de contas da parceria e não 
se justificar a imposição da penalidade mais grave, consi-
derando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, 
as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agra-
vantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para 
a administração pública municipal.

§ 4º A sanção de suspensão temporária impede a orga-
nização da sociedade civil de participar de chamamento 
público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e en-
tidades da administração pública municipal por prazo não 
superior a dois anos.

§ 5º A sanção de declaração de inidoneidade impede a or-
ganização da sociedade civil de participar de chamamento 
público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 
entidades de todas as esferas de governo, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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da sociedade civil ressarcir a administração pública muni-
cipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo 
de dois anos da aplicação da sanção de declaração de ini-
doneidade.

§ 6º A aplicação das sanções de suspensão temporária e 
de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva 
do Prefeito Municipal, que emitirá sua decisão após pare-
cer técnico elaborado ou ratificado pelo Secretário Munici-
pal do órgão responsável pela parceria.

Art. 72. Da decisão administrativa que aplicar as sanções 
previstas nos incisos I a III do caput do art. 71 caberá 
recurso administrativo, no prazo de dez dias, contado da 
data de ciência da decisão.

Parágrafo único. No caso da competência exclusiva do Pre-
feito prevista no § 6º do art. 71, o recurso cabível é o 
pedido de reconsideração.

Art. 73. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão 
temporária ou de declaração de inidoneidade, a organiza-
ção da sociedade civil deverá ser inscrita, cumulativamen-
te, como inadimplente no sistema do município, enquanto 
perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação.

Art. 74. Prescrevem no prazo de cinco anos as ações pu-
nitivas da administração pública municipal destinadas a 
aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da 
data de apresentação da prestação de contas ou do fim do 
prazo de noventa dias a partir do término da vigência da 
parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas.

Parágrafo único. A prescrição será interrompida com a edi-
ção de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CAPÍTULO IX

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL

Art. 75. As organizações da sociedade civil, os movimen-
tos sociais e os cidadãos poderão apresentar proposta de 
abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social - Pmis aos órgãos ou às entidades da administração 
pública Municipal para que seja avaliada a possibilidade de 
realização de chamamento público com objetivo de cele-
bração de parceria.

§ 1º O Pmis tem por objetivo permitir a oitiva da socieda-
de sobre ações de interesse público e recíproco que não 
coincidam com projetos ou atividades que sejam objeto de 
chamamento público ou parceria em curso no âmbito do 
órgão ou da entidade da administração pública municipal 
responsável pela política pública.

§ 2º A realização de chamamento público ou a celebração 
de parceria não depende da realização do Pmis.

Art. 76. A administração pública municipal disponibilizará 
modelo de formulário para que as organizações da socie-
dade civil, os movimentos sociais e os cidadãos possam 
apresentar proposta de abertura de Pmis, que deverá 
atender aos seguintes requisitos:

I - identificação do subscritor da proposta;

II - indicação do interesse público envolvido; e

III - diagnóstico da realidade a ser modificada, aprimorada 
ou desenvolvida e, quando possível, indicação da viabili-
dade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução 
da ação pretendida.

§ 1º A proposta de que trata o caput será encaminhada ao 
órgão ou à entidade da administração pública municipal 
responsável pela política pública a que se referir.

§ 2º Os órgãos e as entidades da administração pública 
municipal estabelecerão período para o recebimento de 
propostas que visem à instauração de Pmis, observado o 
mínimo de sessenta dias por ano.

Art. 77. A avaliação da proposta de instauração de Pmis 
observará, no mínimo, as seguintes etapas:

I - análise de admissibilidade da proposta, com base nos 
requisitos previstos no art. 76;

II - decisão sobre a instauração ou não do Pmis, após veri-
ficada a conveniência e a oportunidade pelo órgão ou pela 
entidade da administração pública municipal responsável;

III - se instaurado o Pmis, oitiva da sociedade sobre o 
tema; e

IV - manifestação do órgão ou da entidade da administra-
ção pública municipal responsável sobre a realização ou 
não do chamamento público proposto no Pmis.

§ 1º A partir do recebimento da proposta de abertura do 
Pmis, apresentada de acordo com o art. 76, a administra-
ção pública municipal terá o prazo de até seis meses para 
cumprir as etapas previstas no caput.

§ 2º As propostas de instauração de Pmis serão divulga-
das no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade da 
administração pública municipal responsável e em portal 
eletrônico único com esta finalidade.

CAPÍTULO X

DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES

Art. 78. A administração pública e as organizações da so-
ciedade civil deverão dar publicidade e promover a trans-
parência das informações referentes à seleção e à execu-
ção das parcerias.

Parágrafo único - São dispensadas do cumprimento do dis-
posto no caput as parcerias realizadas no âmbito de pro-
gramas de proteção a pessoas ameaçadas.
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Art. 79. O órgão ou a entidade da administração públi-
ca municipal divulgará informações referentes às parce-
rias celebradas com organizações da sociedade civil em 
dados abertos e acessíveis e deverá manter, no seu sítio 
eletrônico oficial e na plataforma eletrônica, a relação dos 
instrumentos de parcerias celebrados com seus planos de 
trabalho.

Art. 80. As organizações da sociedade civil divulgarão nos 
seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas 
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam 
suas ações, desde a celebração das parcerias até cento e 
oitenta dias após a apresentação da prestação de contas 
final, as informações de que tratam o art. 11 da Lei nº 
13.019, de 2014, e o art. 63 do Decreto nº 7.724, de 16 
de maio de 2012.

Parágrafo único - No caso de atuação em rede, caberá à 
organização da sociedade civil celebrante divulgar as in-
formações de que trata o caput, inclusive quanto às orga-
nizações da sociedade civil não celebrantes e executantes 
em rede.

Art. 81. A divulgação de campanhas publicitárias e pro-
gramações desenvolvidas por organizações da sociedade 
civil nos termos do art. 14 da Lei nº 13.019, de 2014, ob-
servará as diretrizes e os objetivos dispostos na legislação 
específica sobre a matéria.

Parágrafo único. Os recursos tecnológicos e a linguagem 
utilizada na divulgação das campanhas e programas de-
verão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 82. Aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos processos adminis-
trativos relativos às parcerias de que trata este Decreto, 
até que o Município de Viana tenha Lei própria para tratar 
sobre o tema.

Parágrafo único - A juízo da autoridade competente e a 
pedido da organização da sociedade civil, poderá ser reali-
zada audiência para esclarecimento necessário à instrução 
do processo.

Art. 83. Não constituem parceria, para fins do disposto 
neste Decreto, os patrocínios realizados para apoio finan-
ceiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros com o 
objetivo de divulgar atuação, agregar valor à marca, gerar 
reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocina-
dor com seus públicos de interesse.

Art. 84. No âmbito do Município e das entidades da admi-
nistração pública municipal direta e indireta, a prévia ten-
tativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas 
de natureza eminentemente jurídica relacionada à execu-
ção da parceria, prevista no inciso XVII do caput do art. 

42 da Lei nº 13.019, de 2014, caberá, respectivamente, à 
Procuradoria-Geral do Município e aos órgãos de consulto-
ria e assessoramento jurídico das entidades.

§ 1º Antes de promover a tentativa de conciliação e so-
lução administrativa, o órgão jurídico deverá consultar a 
Controladoria-Geral quanto à existência de processo de 
apuração de irregularidade concernente ao objeto da par-
ceria.

§ 2º É assegurada a prerrogativa de a organização da so-
ciedade civil se fazer representar por advogado perante a 
administração pública municipal, especialmente em proce-
dimento voltado à conciliação e à solução administrativa 
de dúvidas decorrentes da execução da parceria.

§ 3º Ato do Procurador-Geral do Município disciplinará o 
disposto neste artigo.

Art. 85. Os instrumentos de parceria entre a Administra-
ção Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, 
incluindo convênios e acordos congêneres existentes em 
01 de janeiro de 2017, permanecerão regidos pela legisla-
ção em vigor ao tempo de sua celebração e serão executa-
dos até o término de seu prazo de vigência, sem prejuízo 
da aplicação subsidiária da Lei nº 13.019, de 2014, e deste 
Decreto, naquilo em que for cabível, desde que em bene-
fício do alcance do objeto da parceria.

§ 1º As parcerias de que trata o caput poderão ser prorro-
gadas de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos 
por parte da Administração Municipal, por período equiva-
lente ao atraso.

§ 2º Por ocasião da eventual prorrogação de parcerias de 
que trata o caput haverá alternativamente:

I - substituição por Termo de Colaboração ou de Fomento 
ou Acordo de Cooperação, conforme o caso, submetendo-
se integralmente às normas do presente Decreto;

II - rescisão unilateral pela Administração Municipal.

§ 3º A administração pública municipal poderá firmar ter-
mos aditivos de convênios e instrumentos congêneres 
prorrogáveis por período igual ou inferior ao inicialmente 
estabelecido, observada a legislação vigente ao tempo da 
sua celebração original e a aplicação subsidiária da Lei nº 
13.019, de 2014.

§ 4º Para a substituição de que trata o inciso I do § 2º, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar os docu-
mentos previstos nos art. 26 e art. 27 deste Decreto, para 
fins de cumprimento dos art. 33, art. 34 e art. 39 da Lei 
nº 13.019, de 2014.

§ 5º A prestação de contas das parcerias substituídas na 
forma do inciso I do § 2º observará o disposto na Lei nº 
13.019, de 2014, e neste Decreto.
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§ 6º Os convênios que foram prorrogados a partir de 01 de 
janeiro de 2017 antes da edição deste Decreto, observarão 
o disposto no art. 85, §2º.

§ 7º Para atender ao disposto no caput, poderá haver apli-
cação da Seção III do Capítulo VII deste Decreto para os 
convênios e instrumentos congêneres existentes na data 
da entrada em vigor da Lei nº 13.019, de 2014, que es-
tejam em fase de execução de seu objeto ou que estejam 
em fase de análise de prestação de contas.

Art. 86. No início de cada ano civil, a Secretaria Municipal 
de Fazenda disponibilizará no Portal da Transparência os 
valores aprovados na lei orçamentária anual vigente para 
execução de programas e ações no plano plurianual em 
vigor, que poderão ser executados por meio de parcerias 
previstas neste Decreto.

Art. 87. A Controladoria-Geral do Município deverá manter 
no Portal da Transparência a relação das parcerias celebra-
das nos termos deste Decreto, em ordem alfabética, pelo 
nome da organização da sociedade civil.

Art. 88. O prazo previsto no artigo 26, II deste Decreto po-
derá ser reduzido na hipótese de nenhuma organização da 
sociedade civil atingi-lo, por ato justificado do Secretário 
Municipal ou do dirigente máximo da entidade da adminis-
tração municipal.

Art. 89. O órgão ou a entidade pública municipal designa-
rá, em ato específico devidamente publicado na imprensa 
oficial do Município de Viana, os integrantes das comissões 
de seleção e de monitoramento e avaliação.

Art. 90. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se os Decretos 179/2015 e 250/2015.

Viana - ES, 08 de novembro de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

EDITAL Nº 36/2017 - NOTIFICAÇÃO DE CO-
BRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Publicação Nº 106541

Edital nº 36/2017 de 31 de Outubro de 2017.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATI-
VA DE DÍVIDA ATIVA

O Secretário Municipal de Finanças do Município de Via-
na, no uso de suas atribuições legais e em conformida-
de com o artigo 54, I, § 1º e §2º da Lei Municipal n.º 
1.629/2002– Código Tributário Municipal e §3º, inciso II 
do artigo 198, da Lei n.º 5.172/1966 - Código Tributá-
rio Nacional, NOTIFICA, o contribuinte GECEL S/A – CNPJ: 

30.743.074/0001-89, da cobrança amigável para paga-
mento referente ao crédito tributário inscrito em dívida 
ativa, referente ao AUTO DE INFRAÇÃO Nº 073/2007, no 
auto do Processo Administrativo nº 196/2008 apenso ao 
processo nº 232/2008.

O Contribuinte poderá comparecer, no prazo de 20 (vinte) 
dias, ao Departamento de Receitas deste Poder Público, 
situado na Avenida Florentino Ávidos, 01 – Centro, Viana
-ES, para receber o documento de arrecadação e efetuar o 
pagamento nas redes bancárias.

O Envio das Certidões de Dívida Ativa à Procuradoria Ju-
rídica do município, para os procedimentos de execução 
fiscal das dívidas, far-se-á independentemente de nova 
notificação.

Em caso de constatação de quitação dos débitos, o contri-
buinte deverá apresentar os respectivos comprovantes na 
repartição competente, no prazo acima citado.

Viana, Espírito Santo, 31 de Outubro de 2017.

LEYDIANE PEREIRA BASTOS

Gerente de Receitas e Dívida Ativa

CARLOS ALBERTO PORFÍRIO PAZ JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas 
e Finanças.
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