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Consórcios Intermunicipais

Consórcio Público CONDOESTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 003.2017
Publicação Nº 126974

RESUMO DE TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL:

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original.

CONTRATADO: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

VIGÊNCIA: 18/02/2018 – 18/02/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 01.101.17.512.0001.2.001 - Manutenção de Atividades de Administração 
Geral. Elemento de Despesa 33903000 – Material de Consumo.

DATA: 16/02/2018.
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Afonso Cláudio

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 010.2018 - PROC. Nº 003611-2018
Publicação Nº 126877

CONTRATO Nº 010/2018

Processo Nº 003611/2018

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 27.165.562/0001-41.

Contratado: Nilson Didimo Moreira - EPP, CNPJ Nº 07.882.396/0001-97.

Objeto: contratação do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços nº 0045/2017, oriunda do Pregão Presencial 
nº 009/2017 - Proc. nº 1694/2017, para a prestação de serviços de recarga ou remanufatura de cartuchos e toners, em 
atendimento a Sec. Mun. de Finanças.

Valor Total: R$ 4.667,85 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Assinatura: 20 de março de 2018.

Vigência: inicia-se na data de assinatura do instrumento, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se 
for de interesse da Administração e desde que se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 08 01 04 123 0015 Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finan-
ças - Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1000000 
- Recursos Ordinários.

Município de Afonso Cláudio/ES
Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal
Contratante

Nilson Didimo Moreira - EPP
Nilson Didimo Moreira
Contratada
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Alfredo Chaves

Prefeitura

EDITAL Nº 007/2018 RESULTADO DA ENTREVISTA PSICOLÓGICA DO PROCESSO SELETIVO Nº 
001/2018

Publicação Nº 126903

 

 
 

Rua José Paterlini, nº 910- Centro- CEP 29240-000 – Alfredo Chaves – ES 
Tel.: 27 3269-2700- www.alfredochaves.es.gov.br 

 

 

EDITAL Nº 007/2018 

RESULTADO DA ENTREVISTA PSICOLÓGICA DO PROCESSO 
SELETIVO Nº 001/2018 

 

Dispõe sobre a publicação do resultado da entrevista 
psicológica do processo seletivo público de provas 
para atendimento de necessidade de contratação 
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde 
(ACS), referente ao Edital de Processo Seletivo nº 
001/2018. 

 

O Prefeito de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
resolve: 

TORNAR PÚBLICO: O Resultado da entrevista psicológica do Processo Seletivo 
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). Entrevistas realizadas em 
14,15 e 16 de março de 2018.  

RESULTADO ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 PROCESSO SELETIVO 001/2018 - PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
CLASSIF
ICAÇÃO*  NOME DO CANDIDATO ÁREA N° 

INSCRIÇÃO 

PONTUAÇ
ÃO 

PROVA 
OBJETIVA 

ENTREVISTA 
PSICOLÓGIC

A 

VAGA 

1º LUCINEIA GRAUNKE 
SCHOLZ 

01 122 80,0 RECOMENDADO 01 

       
ELIMINADO MARIO CEZAR VIEIRA 02 108 75,0 NÃO 

COMPARECEU 
- 

1º ALEXSANDRO DEBONA 
FIORIN 

02 169 75,0 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO RENAN JOSE FABRES 02 260 65,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º WENIA ALVES GOMES 
OLIVEIRA FAVATTO 

02 146 62,5 RECOMENDADO CR 

3º ADRIANA CASAGRANDE 
OFRANTE 

02 154 60,0 RECOMENDADO CR 
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ELIMINADO VANUSA BURINI 
LONARDELLI 

03 197 90,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO ALESSANDRA BAPTISTA DA 
SILVA 

03 255 65,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO KARLA SARTORI 
ZUCOLOTTO 

03 163 60,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO APARECIDA BOSIO 
PAGANINI 

03 190 50,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º BRUNA GRASSE DADALTO 

BELMOK 
04 016 82,5 RECOMENDADO 01 

2º JAYNI LIRA NASCIMENTO 04 104 82,5 RECOMENDADO CR 
       
1º GERICA RUBIA CASALLE 

PETRI 
05 127 87,5 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO ELISANGELA NICOLINI DO 
NASCIMENTO FAVATO 

05 198 87,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º DEBORA MASCOLI PESSIN 05 153 85,0 RECOMENDADO CR 
3º ARIANI LEANDRO DO 

NASCIMENTO 
05 058 80,0 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO PAOLA LEANDRO DO 
NASCIMENTO 

05 085 72,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º LIDIANI APARECIDA 

PETERLE BASSO 
GOTTARDO 

06 106 92,5 RECOMENDADO 01 

2° LUCELIA RITA FAVERO 06 121 82,5 RECOMENDADO CR 
       
1º RAYANI PREMOLI OSS 07 127 85,0 RECOMENDADO 01 
2º MARIA APARECIDA 

PEREIRA DOS SANTOS 
07 151 82,5 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO THAIS FAVATO DONA 07 061 67,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO FRANCIELE NICOLINI 
TOMAZINI 

07 207 62,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º MIRIELY APARECIDA 

QUINTINO GUSMAO 
08 120 85,0 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO JANAINA BERRO PEDRUZZI 08 137 57,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

       
ELIMINADO POLIANA CRIVELARI 

MONTEIRO 
09 148 80,0 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

ELIMINADO ANDREA PEREIRA DA SILVA 09 181 72,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

1º ARACELI GRASSI 
QUINTINO 

09 157 70,0 RECOMENDADO 01 
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1º DAIANA MARIA CANAL 10 067 87,5 RECOMENDADO 01 
       
1º ANGELA CANAL DALLE 

CRODE 
11 008 80,0 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO RENAN JAVARINI BRAVIN 11 138 80,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º CLAUDILENE BALTAZAR 
TAVARES DA SILVA 

11 177 75,0 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO LUIZ PAULO DA SILVA 11 159 75,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

3º ISAURA GRASSER DE 
MONTI 

11 156 72,5 RECOMENDADO CR 

       
ELIMINADO DEBORA MATOSO 

LORENZON 
12 050 75,0 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

1º CAMILA GAVA 12 166 60,0 RECOMENDADO 01 
       
1º JHONATAS AFONSO 

SARTORI ZUCOLOTTO 
13 063 87,5 RECOMENDADO 01 

2º NATALIA LOURENÇO 
SANTOLIN 

13 075 67,5 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO MICAELA PIN FORNAZIER 13 174 57,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

       
1º JAVAN FRANGILO 

SANTANA 
14 112 90,0 RECOMENDADO 01 

2º MARIA DE LURDES 
BENINCA MACHADO 

14 023 75,0 RECOMENDADO CR 

       
1º JOZIANI DA PENHA 

DENADAI 
15 115 70,0 RECOMENDADO 01 

       
1º ALZIRA BERGAMI PEREIRA 

DE ALVARENGA 
16 134 72,5 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO ITALO CURYTIBA BUFOLO 16 141 52,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º PATRICIA PENHA MODOLO 17 228 90,0 RECOMENDADO 01 
2º MARCIA PIN 17 176 82,5 RECOMENDADO CR 
3º MARCELA BUFOLO 17 109 72,5 RECOMENDADO CR 
       
ELIMINADO BRUNO SEZINI RAMOS 18 022 95,0 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

1º LUZIA APARECIDA 
CASTILHO 

18 234 92,5 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO ALESSANDRA ROVETTA 18 088 82,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 
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ELIMINADO KARIENY PAGANINI 18 004 77,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

2º CAMILA MARTINS 
D’ALMEIDA OLIVEIRA 

18 229 75,0 RECOMENDADO CR 

       
1º ANA KAROLINA BERNABE 

RIBEIRO 
19 017 87,5 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO BRUNO GUISSO MUZZI 19 235 87,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

ELIMINADO CINTIA DA SILVA BASSETO 19 185 85,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

ELIMINADO RUBENS PEÇANHA DE 
MATTOS JUNIOR 

19 237 85,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º CARLENE PARTELLI 
ROVETTA KLEIN 

19 037 77,5 RECOMENDADO CR 

       
ELIMINADO CLAUDICEIA SILVA 

SANTANA 
20 236 52,5 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

       
ELIMINADO PAULA BARBOSA 21 246 92,5 NÃO 

COMPARECEU 
- 

1º ADRIANA BELARMINDO 
BARBOSA 

21 205 90,0 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO BRUNA VOLPONI PAGANINI 21 262 90,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO CLARISSE DAS NEVES 
PINTO DONA 

21 092 85,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

2º KATIARA DE LIMA 
EVANGELISTA 

21 076 75,0 RECOMENDADO CR 

       
1º SELMA RAMALHETE 

MAGRI 
22 053 87,5 RECOMENDADO 01 

2º KAROLINE 
WANDERMUREM ADOLFO 

22 056 87,5 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO ANA CAROLINA GOMES 
CARDOSO 

22 030 72,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

3º GRACIELA CETTO CARLOS 22 132 70,0 RECOMENDADO CR 
ELIMINADO RITA DE CASSIA BELMOCK 

MANOEL 
22 052 70,0 NÃO 

COMPARECEU 
- 

       
1º MARCIA ANTONIA 

NALESSO 
23 035 95,0 RECOMENDADO 01 

2º MARIA LUCINEIA VILELA 
SEIDH COSTA 

23 002 90,0 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO RAYAN GAVA ALVES 23 203 87,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

ELIMINADO TAMARA SANTANA 
SANTOS 

23 252 87,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 
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ELIMINADO ADEMAR ROSA JUNIOR 23 241 80,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º SELMA GONÇALO NEVES 

MUCELIN MARTINS 
24 233 92,5 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO THAYSA SOUZA FAVATTO 24 144 85,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO YAN SILVA CLAUDIO 24 213 82,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º MILLIANI MORAIS BIANCHI 24 225 77,5 RECOMENDADO CR 
ELIMINADO THAYNARA SOUZA 

FAVATTO 
24 200 75,0 NÃO 

COMPARECEU 
- 

       
1º SILVANA DA SILVA MATOS 25 119 82,5 RECOMENDADO 01 
ELIMINADO WALQUIRIA PARTELI 

COMINOTTI 
25 074 77,5 NÃO 

COMPARECEU 
- 

2º ADRIANA PETRI 25 083 77,5 RECOMENDADO CR 
ELIMINADO ROSANA ALBANI ROSSATO 25 242 70,0 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

ELIMINADO JAQUELINE PEREIRA DA 
CRUZ 

25 140 70,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º DALILA NUNES ALVES DA 

FONSECA 
26 184 82,5 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO PRISCILA PASSOS GOMES 26 044 75,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º JESSICA KARINE BEZERRA 26 268 75,0 RECOMENDADO CR 
ELIMINADO LUCIMARA MENDONÇA 

CARDOSO 
26 210 70,0 NÃO 

COMPARECEU 
- 

ELIMINADO LUZIA CAPELINI ROCHA 26 114 67,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º HUGO LUIZ PICOLI 

MENEGHEL 
27 201 95,0 RECOMENDADO 01 

2º JULIANA DE PAULA 
MANZIOLI QUINTINO 

27 136 87,5 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO PRISCILA VIEIRA BOYNARD 27 082 80,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

3º MARINALVA LOVATTI 27 160 77,5 RECOMENDADO CR 
4º PATRICIA TOMAZINI 

SOARES 
27 219 77,5 RECOMENDADO CR 

       
1º ROBERIA LOPES DOS 

SANTOS 
28 199 50,0 RECOMENDADO CR 

       
ELIMINADO LARISSA RAMOS 

RAMALHETE 
29 238 92,5 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

1º AYARA LUZIA MIRANDA 29 014 92,5 RECOMENDADO 01 
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ELIMINADO NUBIA MARIA ALVES 
GOMES 

29 135 87,5 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º LUCILENE TAGLIAFERRO 
SORIO 

29 145 85,0 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO HRAILIANI MANOEL 
FORACIARI 

 29 131 85,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º DIENY ERLENI SCHNEIDER 

FREITAS 
30 240 82,5 RECOMENDADO 01 

2º AYANNI DUARTE 
CONCECIO SCHNEIDER 

30 003 67,5 RECOMENDADO CR 

       
1º EDIANA VIEIRA DIAS 

BRAUN 
31 195 80,0 RECOMENDADO 01 

       
1º ADRIANA BONIFACIO 

PIRES 
32 007 87,5 RECOMENDADO 01 

2º GABRIELA DE OLIVEIRA DA 
FONSECA 

32 125 87,5 RECOMENDADO CR 

3º DIOLANA FERREIRA 
BARCELOS 

32 116 85,0 RECOMENDADO CR 

4º DELIANE GOMES TEIXEIRA 32 051 82,5 RECOMENDADO CR 
5º IVANETE VANELI BRUSCHI 32 021 77,5 RECOMENDADO CR 
       
1º AMANDA BUBACH 33 221 77,5 RECOMENDADO 01 
2º SELENI ROSSI BUBACH 33 005 72,5 RECOMENDADO CR 
ELIMINADO BARBARA RANGEL ARPINI 33 123 67,5 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

ELIMINADO GLEICIANE ALVES DOS 
SANTOS MANTOVANELI 

33 223 62,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

3º PATRICIA VANELI 33 202 60,0 RECOMENDADO CR 
       
1º JULIANA PETRI NATALLI 

CALANZANI 
34 018 90,0 RECOMENDADO 01 

ELIMINADO EDUARDA MONTOVANELI 
GALLINA 

34 084 87,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

ELIMINADO RAFAELA MANTOVANELI 
MORESCHI 

34 209 75,0 NÃO 
RECOMENDADO 

- 

2º FERNANDA RANGEL DE 
SOUZA 

34 162 70,0 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO IRIS DOS SANTOS 
MONTONANELI 

34 113 65,0 NÃO 
COMPARECEU 

- 

       
1º NATALIA BIANCHI SUZANA 35 094 82,5 RECOMENDADO 01 
ELIMINADO SILVANA DALVI 35 248 75,0 NÃO 

RECOMENDADO 
- 

ELIMINADO MICHELI THOMASINI 35 158 70,0 NÃO - 
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JACINTO COMPARECEU 
2º THELMA CORDEIRO 

BERNADINO 
35 103 62,5 RECOMENDADO CR 

       
1º REGINA MARIA ROSA 

TEIXEIRA 
36 206 80,0 RECOMENDADO 01 

2º LUIZA ROSA DA SILVA 36 265 72,5 RECOMENDADO CR 
3º JULIETI GALINA DE 

AMORIM 
36 036 65,0 RECOMENDADO CR 

ELIMINADO JAINI ROSA FERREIRA 36 034 62,5 NÃO 
COMPARECEU 

- 

* A classificação dos candidatos que obtiveram a mesma pontuação na prova objetiva respeitou os critérios de 
desempate previstos no Edital de Processo Seletivo 001/2018.  

 

 

Alfredo Chaves – ES, 20 de março de 2018. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

SANDRA MARIA CALENTE FERREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

SIMONI MAGRI COMINOTTI 
PRESIDENTE DA COMISSÃO AVALIADORA  
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DECRETO Nº 1202-N-2018
Publicação Nº 126842

 

 

 

DECRETO Nº 1202 - N/2018 

 

EMENTA: Decreta Ponto Facultativo. 
 
 
O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Estado de Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, no cumprimento de atribuições legais, em especial as 
constantes no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica municipal,  
 

Decreta: 
 

Art. 1º - Ponto facultativo nas repartições públicas no dia 29 de março do 
corrente ano. 
 
Art. 2º - Caberá aos dirigentes da administração direta e indireta a preservação 
dos serviços essenciais às respectivas áreas de atuação. 
 
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Alfredo Chaves/ES, 20 de março de 2018. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

  

 

 
 

O presente ato foi fixado nessa 
Prefeitura Municipal de Alfredo 

Chaves 

Em 20/03/2018 

____________________________
_ 

Carlos Eugênio Ramalho Tavares 
Secretário Municipal de 
Administração Interino 

Dec. Nº 001-P/2017 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves

CONTRATO N°009/2018
Publicação Nº 126899

O SAAE-ALFREDO CHAVES DIVULGA O EXTRATO DO CONTRATO N°.010/2016

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite n° 003/2016.

CONTRATADO: Cypriano, Puton & Maioli Advogados Associados.

OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria Jurídica.

VALOR: R$ 34.200,00.

VIGÊNCIA: 01/01/2018 A 30/09/2018.

RECURSO: Ficha 011.

Alexandre Elias Aboumrade

Diretor do SAAE
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Alto Rio Novo

Prefeitura

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5427/2018
Publicação Nº 126894

DECRETO N°5427/2018

De 20 de Março de 2018

DESIGNA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE:

Art. 1°) Fica designada a partir do dia 20/03/2018 a 
18/04/2018, a Senhora SILVANETE MARIA PEREIRA RODRI-
GUES, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF 
n°887.079.207-25 e Carteira de Identidade n.º 740.932, 
para responder interinamente pela DIREÇÃO ESCOLAR DAS 
ESCOLAS DO CAMPO, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2°) Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3°) Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos vinte dias do mês de Março do ano de 
dois mil e dezoito.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 027/2018
Publicação Nº 126896

PORTARIA Nº027/2018

De 16 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ALTO RIO NOVO – ES.

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a Servidora Municipal abaixo re-
lacionada, conforme o respectivo período aquisitivo e con-
cessivo seguinte:

Nome Período Aquisitivo Período de Férias

LEILIANE DIAS DA 
SILVA MONT’MOR

31/12/2016 á 
30/12/2017

20/03/2018 à 
18/04/2018

Art. 2º - Ratifica-se o aviso de férias da referida funcio-
nária.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do 
Espírito Santo, aos dezesseis dias do mês de Março do ano 
de dois mil e dezoito.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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Anchieta

Prefeitura

ANUNCIO DE COTAÇÃO
Publicação Nº 126979

A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANCHIETA/ES torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberta na Coordenadoria 
de Compras da Secretaria de Saúde, estimativa de preço 
(cotação) ITEM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
ODONTOLÓGICO Prazo para contato: 03 dias úteis a partir 
da publicação

Encaminhar propostas: comprassaudeanchieta@gmail.com

Dúvidas: Coordenação de Compras – (28) 3536-3661; 
Sr.ª Mônica Pêgo (responsável pelo processo)

AVISO DE ERRATA PPRP 005/2018
Publicação Nº 126893

AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
005/2018

Processo n.º 10653/2017

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Ofi-
cial torna pública a errata referente ao valor do lote 2 abai-
xo citado:

Onde se lê:

“Lote 2: no valor de R$ 6.480,00”.

Leia-se:

“Lote 2: no valor de R$ 10.800,00”.

Anchieta, 20 de março de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 004/2018 FMS
Publicação Nº 126966

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
004/2018

Processo n.º 11321/2017

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/
ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público a re-
alização de Licitação, na modalidade Pregão Presen-
cial para Registro de Preços, objetivando o Registro de 

Preços para eventual aquisição de material de consumo 
(material para o Laboratório Municipal) conforme as Leis 
8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006 e Decreto Municipal 
no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital 
pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no 
endereço pregão.anchieta@gmail.com.

Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 
às 09:30 do dia 05/04/2018.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do 
dia 05/04/2018.

Anchieta, 20 de março de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 005/2018 FMS
Publicação Nº 126967

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
005/2018

Processo n.º 21688/2017

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, 
através de sua Pregoeira Oficial, torna público a realização 
de Licitação, na modalidade Pregão Presencial para Re-
gistro de Preços, objetivando a Contratação exclusiva de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, 
para eventual aquisição de nobreak, para atender o Núcleo 
de Imunização, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 
123/2006 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessa-
dos deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou 
via correio eletrônico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com.

Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 
às 09:30 do dia 06/04/2018.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do 
dia 06/04/2018.

Anchieta, 20 de março de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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Aracruz

Prefeitura

DECRETO Nº 33.863, DE 15/03/2018 SEMAD
Publicação Nº 126996

DECRETO Nº 33.863, DE 15/03/2018.

PRORROGA PRAZO PARA POSSE DO SENHOR CRISTIANO FRANCISCO DOS ANJOS APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS 
TERMOS DO ART. 24, § 2º DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a partir de 11/03/2018, o prazo para o Senhor CRISTIANO FRANCISCO DOS 
ANJOS, tomar posse no Cargo Efetivo de PROFESSOR – EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – NÍVEL I, nomeado 
através do Decreto nº 33.694, de 31/01/2018, e publicado no Diário Oficial dos Municípios em 09/02/2018, conforme 
Processo nº 3566/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 15 de Março de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33874
Publicação Nº 127005

DECRETO Nº 33.874, DE 19/03/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrita:

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSO

Cristina Paixão Ribeiro 30203
Auxiliar de Professor de 

Educação Básica
12/03/18 SEMED 3993/2018

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 33875
Publicação Nº 127004

DECRETO Nº. 33.875, DE 19/03/2018.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTES COMO ESTAGIÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TER-
MOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL Nº. 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO Nº 21.218, DE 09/08/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz 
autorizada a proceder a contratação dos Estudantes abaixo descritos como Estagiários, com a carga horária de 6 horas 
diária, percebendo o pagamento da Bolsa-Auxílio de 90% do vencimento do servidor municipal de Nível I, Padrão “E”, da 
tabela salarial administrativa, conforme Decreto nº 21.218, de 09/08/2010.

Nome Curso Faculdade Secretaria A partir

Ariana Dutra Dabela Pedagogia FAACZ SEMED 23/03/2018

Julio Cesar dos Santos Bispo Pedagogia FAACZ SEMED 23/03/2018

Ranieli do Carmo Simplicio Vieira de Lima Pedagogia FAACZ SEMED 23/03/2018

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33876
Publicação Nº 127003

DECRETO Nº 33.876, DE 19/03/2018.

EFETIVA SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM 
VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 39 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 2.898/2006.

CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO (A) SECRETÁRIO (A), OBEDECIDOS AOS CRITÉRIOS 
ESTABELECIDOS EM REGULAMENTO.

DECRETA:

Art. 1º Ficam efetivados os Servidores abaixo relacionados, no respectivo cargo, pela aprovação em concurso público, 
aprovados em estágio probatório, conforme Memorando nº 364/2018 – SEMAD/GRH – Setor de Avaliação de Desempe-
nho, a partir de 19/03/2018:

MATR NOME CARGO
NÍVEL/
PADRÃO

26510 ELIANE VIANA CORREIA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL F1-30 - A

26549 MARIANA MATHIAS MERLO AG. ADMINISTRATIVO I IV – A

26562 ADRIANO SOUZA RODRIGUES FISIOTERAPEUTA S1 – A

26570 ROBERTO BALDUINO DA SILVA JUNIOR PSICÓLOGO S1-A

26576 AMANDA SCARPATI DIAS AG. ADMINISTRATIVO I IV-A

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 33877
Publicação Nº 126995

DECRETO Nº. 33.877, DE 19/03/2018.

FIXA PRAZOS PARA PAGAMENTO EM COTA ÚNICA E PAR-
CELADA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA – IPTU 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

DECRETA:

Art. 1º Os prazos para recolhimento de IMPOSTO SOBRE 
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU 
para o exercício de 2018 são os seguintes:

COTA ÚNICA 06/04/2018

PARCELA 1 07/06/2018

PARCELA 2 06/07/2018

PARCELA 3 07/08/2018

PARCELA 4 10/09/2018

Art. 2º Fica fixado o desconto de 10% (dez por cento), 
para pagamento integral e antecipado da cota única a que 
se refere o artigo anterior, conforme o disposto no artigo 
27 da Lei nº 3.768/2013.

§1º A cota única e notificação de lançamento estará dis-
ponível para retirada exclusivamente no site oficial da pre-
feitura, no Núcleo de Atendimento ao Cidadão e Apoios 
Regionais.

§2º Para os contribuintes que optarem por não realizar o 
pagamento em cota única, o carnê será enviado para o en-
dereço de correspondência constante no cadastro técnico 
municipal contendo apenas a notificação de lançamento e 
as 04 (quatro) parcelas.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de Março de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

ERRATA HOMOLOGAÇÃO PE003/2018- 
PROC.6423/2017 - SETRANS

Publicação Nº 126957

ERRATA

Com relação ao extrato publicado no do Diário dos Muni-
cípios – DOM/ES (Publicação n° 126499, Edição n° 972) 
e no site desta municipalidade no dia 19/03/2018, refe-
rente ao Aviso Homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 
003/2018, Processo administrativo nº 6.423/2017:

ONDE SE LÊ:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribui-
ções, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018.

Processo nº 6.423/2017.

Objeto: Aquisição de material de construção/ferramenta/
EPI.

LEIA-SE:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2018.

Processo nº 6.423/2017.

Objeto: Aquisição de material de construção/ferramenta/
EPI.

Aracruz, 20 de Março de 2018.

Luiz Fernando Meier

Secretário de Transporte e serviços Urbanos

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CO-
MISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DE PARCERIA

Publicação Nº 127008

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORA-
MENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA

Processo nº: 5.854/2017

Termo de Fomento de n.º 04/2017

OSC parceira: Secretariado dos Imigrantes Friulanos de 
Aracruz

CNPJ: 02.439.502/0001-49

Objeto da parceria: Cooperação financeira para organiza-
ção e execução da festa VII ITALIA UNITA.

Vigência da parceria: 30/06/2017 a 30/08/2017

Valor total do repasse: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais)

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Município 
de Aracruz/ES, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
art. 59 da Lei Federal de n.º 13.019/2014 e pelo art. 2º do 
Decreto Municipal de n.º 32.487/2017, RESOLVE HOMO-
LOGAR o Relatório e Parecer Técnico emitido pela Secre-
taria de Turismo e Cultura, onde a Administração Pública 
responsável pela parceira conclui pela aprovação de pres-
tação de contas da OSC afirmando que esta na execução 
da parceria respeitou os requisitos estabelecidos na Lei 
13.019/2014 e suas alterações, cumprindo de forma sa-
tisfatória a grande maioria das atividades e metas pro-
postas no plano de trabalho e que o não cumprimento de 
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algumas metas em nada prejudicou a realização do evento 
e o alcance do objetivo principal, inclusive realizou proce-
dimentos de fiscalização da parceria celebrada antes do 
término da sua vigência, por meio de visitas in loco, na 
forma do Termo de Parceria firmado. O Termo segue vis-
tado por todos os seus membros nomeados pela Portaria 
de nº 14.558 de 11 de agosto de 2017, na forma abaixo.

Aracruz/ES, 20 de março de 2018.

Fabiane R. Campos de Bortoli - Presidente

Márcia Elizabeth Gomes – Membro

Rita de Cássia Alves Moreira – Membro

Ana Maria dos Santos David – Membro

Keila Rangel Bitti – Membro

Mayone Pontin da Rós – Membro

PORTARIA Nº 14972
Publicação Nº 127006

PORTARIA Nº 14.972, DE 19/03/2018.

DISPÕE SOBRE VACÂNCIA DO CARGO DE ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR DÁLBERT ROCHA DE 
OLIVEIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO VI, DA LEI Nº 2.898, 
DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Declarar vago a partir de 05/03/2018, o cargo de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, do servidor público DÁL-
BERT ROCHA DE OLIVEIRA, Matrícula 22099, Nível III, Pa-
drão B, em virtude de ter assumido outro cargo público 
inacumulável, com fundamento no Art. 66, inciso VI, da 
Lei nº 2.898/06, conforme Processo nº 3194/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos na data de 05/03/2018.

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 19 de Março de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA SEMAM – 02, DE 20 DE MARÇO DE 
2018

Publicação Nº 127001

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA SEMAM – 02, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Determina os períodos de reprodução do caranguejo-uçá 

no Município de Aracruz, em complementação à Portaria 
SEAMA nº 019-R, de 29 de dezembro de 2017 e à Portaria 
SEAMA nº 003-R/2018, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARA-
CRUZ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PREVIS-
TAS NA LEI MUNICIPAL Nº 2.436, DE 26 DE DEZEMBRO 
DE 2001, E

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 23, incisos VI e 
VII e art. 9º, incisos I, II e III, da Lei Complementar Fede-
ral nº 140, de 08 de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO que o art. 3º, da Portaria nº 019-R, de 29 
de dezembro de 2017, do Instituto Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (IEMA), prevê que em caso de 
ocorrência de atividade reprodutiva e/ou postura de larvas 
do caranguejo fora dos períodos estabelecidos no artigo 
primeiro da Portaria Estadual, fica delegado ao Poder Pú-
blico Municipal, a competência de interdição temporária da 
coleta e comercialização do caranguejo em âmbito munici-
pal, na forma da Lei Complementar nº 140/2011;

CONSIDERANDO o relatório de vistoria elaborado por 
equipe técnica da SEMAM, mediante a constatação técnica 
realizada in loco, reconhecendo a necessidade de interdi-
ção do manguezal, conforme § 1º, art. 3º, da Portaria nº 
019-R, de 29 de dezembro de 2017, do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA);

CONSIDERANDO que a atividade pesqueira poderá ser 
proibida com vistas à proteção dos processos reprodutivos 
e outros que sejam vitais para a manutenção e recupera-
ção dos estoques pesqueiros, conforme estabelecido no 
art. 6º, inciso II, da Lei nº 11.959/2009;

CONSIDERANDO que, todos os anos, os indivíduos da es-
pécie Ucides cordatus, conhecidos como caranguejo-uçá, 
saem de suas tocas com o objetivo de acasalamento, tor-
nando-se presa fácil para os predadores;

CONSIDERANDO que a coleta predatória ameaça a susten-
tabilidade do ecossistema;

CONSIDERANDO a necessidade de recomposição natural 
da fauna e da proteção das espécies de caranguejo duran-
te a época de sua reprodução;

RESOLVE:

Art. 1º. Proibir a captura, a manutenção em cativeiro, o 
transporte, o armazenamento e a comercialização dos 
indivíduos da espécie Ucides cordatus, popularmente co-
nhecido como caranguejo-uçá, durante os dias de “anda-
da”, no Município de Aracruz, no período de 21/03/2018 a 
25/03/2018.

§ 1º. Entende-se por “andada” o período reprodutivo em 
que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas gale-
rias (tocas) e andam pelo manguezal, para acasalamento 
e liberação de ovos.

Art. 2º. O produto da captura apreendido pela fiscalização, 
quando vivo, deverá ser liberado, preferencialmente, em 
seu habitat natural, respeitando-se o disposto no Decreto 
Federal nº. 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 3º. Os infratores às regras desta Portaria estarão su-
jeitos às penalidades e as sanções previstas na Lei Federal 
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no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, seu regulamento, 
no Decreto Municipal nº 12.507, de 30 de junho de 2004 e 
demais normas aplicáveis.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de março de 2018.

Wagner José Elias Carmo

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Decreto n.º 32.070/2017

IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 
de Aracruz

PORTARIA Nº 3.162 DE 19 DE MARÇO DE 2018
Publicação Nº 127012

PORTARIA Nº 3.612 DE 19 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DE 
SALDOS CONTÁBEIS OBJETO DOS PARCELAMENTOS EN-
TRE IPASMA x PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LEI 
Nº 2.916/2016.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIS-
TÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ – 
IPASMA, uso da atribuição que lhe confere a Lei n° 3.297, 
de 09 de abril de 2010 regulamentada pelo Decreto nº 
21.298/2010:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para compor a 
Comissão para levantamento de saldos contábeis objeto 
dos parcelamentos entre IPASMA X Prefeitura Municipal de 
Aracruz, previsto na Lei nº 2.916/2016, conforme segue:

Função Membros Titulares Matrícula

Presidente Maria José Donati
Técnico de Nível 
Superior - 2951

Membro
Carlos Augusto 
Galbarino

Técnico de Nível 
Superior 2738

Membro
Carlos Roberto Fraga 
Matias

Agente Administrativo 
- 1350

Membro
Jussara Silva 
Florêncio

Agente Administrativo 
- 2708

Membro Vitor de Carvalho 
Vecchi

Auditor de Controle 
Interno -26427

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
contados a partir do recebimento do Processo pela Presi-
dente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido 
prazo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Aracruz/ES, 19 de março de 2018.

José Maria Sperandio Recla

Presidente - IPASMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 004/2018

Publicação Nº 126987

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 004/2018

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-
Z-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do 
Decreto Municipal nº 32.712/2017, no uso de suas atribui-
ções legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna 
pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018.

Processo Nº 012/2018.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

Empresa Vencedora:

• PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP - no LOTE 1 no 
valor total de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa 
reais);

• M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME 
- no LOTE 2 no valor total de R$ 5.988,00 (cinco mil nove-
centos e oitenta e oito reais)

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 7.478,00 (sete mil 
quatrocentos e setenta e oito reais)

HOMOLOGADO EM: 20/03/2018

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

DIRETOR GERAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 32.712/2017
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PORTARIA SAAE-ARA-063/2018
Publicação Nº 126908

PORTARIA SAAE-ARA-063/2018

Dispõe sobre pagamento de adicional de insalubridade de 
servidor do SAAE-ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz;

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR o pagamento do ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE, GRAU MÁXIMO 40%, RISCO BIOLÓGICO aos 
servidores abaixo relacionados, conforme levantamento 
qualitativo/quantitativo dos riscos ambientais, individu-
alizados por função, nas atividades do SAAE, com base 
no LTCAT – “Laudo Técnico de Condições Ambientais de 
Trabalho” com fundamento legal nas Normas regulamen-
tadoras da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 c/c com 
o artigo 118 da Lei 2898/06 (Estatuto dos Servidores Mu-
nicipais).

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO

João Antonio Casotto 411
Técnico em 
Mecânica

Rafael Nunes Mantovani 412
Técnico em 

Eletrotécnica

Ivanildo Sousa Ramos 410 Pedreiro

Art. 2º Os técnicos estão lotados na Divisão de Gestão 
da Manutenção Eletromecânica e o pedreiro está lotado 
no Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto 
e executarão atividades com exposição a risco biológico.

Aracruz-ES, 19 de março de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-064/2018
Publicação Nº 126909

PORTARIA SAAE-ARA-064/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 
de 08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, con-
siderando a necessidade de melhoria no desenvolvimento 
dos trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

411 JOÃO ANTONIO CASOTTO

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.
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Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 19 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-065/2017
Publicação Nº 126910

PORTARIA SAAE-ARA-065/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

412 RAFAEL NUNES MANTOVANI

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.
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Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 19 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-066/2018
Publicação Nº 126911

PORTARIA SAAE-ARA-066/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

416 FRANK GRAZZIOTTI LEAL

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.
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Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 19 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO
Diretor Geral do SAAE
Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-067/2018
Publicação Nº 126912

PORTARIA SAAE-ARA-067/2018
Dispõe sobre pagamento de adicional de insalubridade a servidor.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Aracruz;

Considerando relatório da Técnica em Segurança do Trabalho SAAE, Sra. Lorena da Costa Silva, datado de 15 de março 
de 2018 constante na folha 135 no Processo SAAE-ARA-1891/2017;

Considerando as ordens de serviços mencionadas no relatório e anexas ao processo;

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR o pagamento do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE aos servidores relacionados abaixo, conforme le-
vantamento qualitativo/quantitativo dos riscos ambientais, individualizados por função, nas atividades do SAAE, com base 
LTCAT – “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho” com fundamento legal nas Normas regulamentadoras da 
Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 c/c com o artigo 118 da Lei 2898/06 (Estatuto dos Servidores Municipais):

NOME/MATRÍCULA CARGO AVALIADO RISCO GRAU

Admilson Ochioni Segatto/121 Auxiliar de Serviços Gerais Operacional BIOLÓGICO 40% (MÁXIMO)

Francisco Araujo Nunes/134 Artífice BIOLÓGICO 40% (MÁXIMO)

Gilsério Márcio Curto/61 Artífice BIOLÓGICO 40% (MÁXIMO)

Marcos Severo Nascimento/86 Artífice BIOLÓGICO 40% (MÁXIMO)

Onório Silva/112 Auxiliar de Serviços Gerais Operacional BIOLÓGICO 40% (MÁXIMO)

Aracruz-ES, 19 de março de 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-068/2018
Publicação Nº 126914

PORTARIA SAAE-ARA-068/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 
de 08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, con-
siderando a necessidade de melhoria no desenvolvimento 
dos trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:
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Mat. SERVIDOR

402 EMERSON QUEIROZ MARQUES

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-069/2018
Publicação Nº 126916

PORTARIA SAAE-ARA-069/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

403 EDUARDO GARCIA ARAUJO
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Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-070/2018
Publicação Nº 126917

PORTARIA SAAE-ARA-070/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

404 KELYTON FIRMINO DE ARAUJO

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.
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Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-071/2018
Publicação Nº 126924

PORTARIA SAAE-ARA-071/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

405 JOSE AUGUSTO LOMBARDI FERREIRA

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.
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Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-072/2018
Publicação Nº 126919

PORTARIA SAAE-ARA-072/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

406 PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUZA

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.
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Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-073/2018
Publicação Nº 126920

PORTARIA SAAE-ARA-073/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

407 GUSTAVO LOPES PANDOLFI

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.
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Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-074/2018
Publicação Nº 126921

PORTARIA SAAE-ARA-074/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 
08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

408 WELITON CARVALHO DE LYRIO

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.
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Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-075/2018
Publicação Nº 126922

PORTARIA SAAE-ARA-075/2018

Dispõe sobre credenciamento de servidor para conduzir 
veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 

08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz; e, conside-
rando a necessidade de melhoria no desenvolvimento dos 
trabalhos do SAAE;

RESOLVE:

Art. 1º CREDENCIAR o servidor abaixo para conduzir veí-
culos condizentes com sua respectiva habilitação:

Mat. SERVIDOR

417 MARCOS ANTONIO PEDRINI

Art. 2º Comunicar ao Setor de Transporte a necessida-
de de substituição da(s) peça(s), total ou parcialmente, 
ou recuperá-las, se as condições permitirem, sempre que, 
em decorrência do tempo de uso, tornam-se inservíveis ou 
inadequadas para os fins a que se destina.

Art. 3º Utilizar o veículo durante o expediente para lo-
comoção, bem como a responsabilidade pela guarda NO 
PÁTIO DA EMPRESA, seja na Sede como nos Distritos, 
mantendo-o em perfeitas condições de uso, responsabi-
lizando-se também, por prejuízos advindos de imperícia, 
falta de zelo, uso indevido, extravio ou por quaisquer da-
nos causados ao mesmo por sua exclusiva culpa.

Parágrafo Único: A obrigação de guardar o veículo no pátio 
não se aplica ao Diretor Geral do SAAE, visto que depende 
do veículo para participação de reuniões em comunidades 
do interior ou em eventos extraordinários fora de Aracruz 
que excedem o horário normal de trabalho.

Art. 4º Fazer anotações, segundo normas estabelecidas 
pelo setor competente, zelar pela limpeza e conservação; 
verificar as condições de funcionamento do veículo, antes 
de sua utilização, através do check-list, bem como solicitar 
reparos ao setor responsável, sempre que necessário.

Art. 5º Utilizar o Capacete com viseira fechada, inclusive 
dentro das dependências do SAAE, durante a condução de 
motocicleta para a realização de suas tarefas, responsabi-
lizando-se em substituí-lo em caso de perda, falta de zelo 
ou quaisquer danos ao referido.

Art. 6º Solicitar a substituição do capacete, sempre que o 
mesmo se encontrar fora do prazo de validade ou quando 
o servidor sofrer algum impacto com o capacete no solo.

Art. 7º Cada motorista/condutor deverá preencher os 
campos do relatório diário e condução, de acordo com sua 
utilização, considerando a hora que o mesmo está sendo 
utilizado.

Art. 8º Os veículos só poderão sair do pátio mediante libe-
ração prévia do Setor de Transporte.

Art. 9º Caso ocorra algum imprevisto no roteiro dos veí-
culos, o Setor de Transporte deverá ser comunicado ime-
diatamente.



21/03/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 974

www.diariomunicipales.org.br

Página 30

Art. 10 Após utilizar o veículo a pessoa deverá entregar no 
Setor de Transporte a chave do mesmo, não podendo em 
hipótese alguma entregar a chave para outra pessoa sem 
prévia liberação do setor.

Art. 11 O servidor credenciado ficará responsável em ve-
rificar a troca de óleos e filtros dos veículos que estiver 
conduzindo e solicitar ao setor competente requisição para 
troca dos lubrificantes, quando for o caso, evitando assim 
danos maiores por falta dos mesmos.

Art. 12 Cada servidor credenciado ficará responsável pelo 
veículo que estiver conduzindo, e caso ocorra algum si-
nistro com o mesmo, este arcará com as consequências 
oriundas do dano, desde que comprovada a sua exclusiva 
culpa, através de processo de sindicância ou administrati-
vo disciplinar.

Art. 13 Todos os dias no fim do expediente o servidor cre-
denciado deverá entregar no Setor de Transporte, a chave 
e o documento dos veículos, que serão pegos novamente 
no dia seguinte.

Art. 14 Caso o Servidor seja exonerado ou demitido do 
cargo, esta portaria será automaticamente REVOGADA.

Art. 15 Esta Portaria tem efeito a partir da data da sua 
publicação.

Aracruz-ES, 20 de março 2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PROCESSO Nº 15546/2017- SEMAM
Publicação Nº 126950

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz tor-
na público que requereu da SEMAM/ARACRUZ, através do 
processo n° 15.546/2017, Licença Ambiental de Regulari-
zação, para Melhoria e Recuperação da Estação de Trata-
mento de esgoto de Barra do Sahy - Aracruz/ES, em torno 
das coordenadas UTM 24K 387.100/7.802.398

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

PROCESSO Nº 49/2018
Publicação Nº 126864

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, IN-
CISO II c/c ART 13 INC. VI DA LEI 8666/93 E SUAS ALTE-
RAÇÕES.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz- ES torna público que reconhece a inexigibilidade de 
licitação em favor da empresa DPCC Cursos e Treinamentos 

LTDA referente a inscrição de 03 servidores no curso “Como 
eliminar documentos públicos: Da avaliação à destinação 
final”, a realizar-se nos dias 26 e 27/03/2018. Valor total 
de R$ 4.470,00. Processo número 49/2018.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

PROMINAS - VÁLVULA DE ALÍVIO
Publicação Nº 126853

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, IN-
CISO I DA LEI 8666/93.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz- ES torna público que reconhece a inexigibilidade de 
licitação em favor da empresa PROMINAS BRASIL EQUI-
PAMENTOS LTDA referente aquisição de peça (Válvula 
de Alívio c/ acionamento Elet. VMP/VE 100 12VCC) para 
manutenção de unidade de hidrojateamento Modelo SLM 
125. Valor de R$ 2.665,00. O processo é o de número 
052/2018.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE
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Baixo Guandu

Prefeitura

CONTRATO 012/2018- GEORGE DE SOUZA GRI-
GÓRIO ME

Publicação Nº 126828

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-
ÇAS

EXTRATO CONTRATO Nº 012/2018

Processo nº 651/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva com forneci-
mento e substituição de peças, em equipamentos de re-
frigeração, eletrodomésticos e eletroeletrônicos em geral.

CONTRATADO:

GEORGE SOUZA GRIGÓRIO ME

CNPJ nº 26.991.496/0001-04

Valor Global: R$5.150,00

PRAZO EXECUÇÃO:10 meses.

PRAZO VIGÊNCIA:10 meses.

Baixo Guandu/ES, 12/03/2018.

ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA

Secretário Municipal de ADM/FIN

CONTRATO 013/2018- EDNA LOURENÇO FER-
REIRA MENDES- SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Publicação Nº 126829

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES

EXTRATO CONTRATO Nº 013/2018

Processo nº 1.041/2018

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
urnas mortuárias e para Prestação de Serviços de orna-
mentação, higienização, translado em carro fúnebre e 
transporte rodoviário para cortejo.

CONTRATADO:

EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES, 65839595772.

CNPJ nº 17.526.159/0001-47

Valor Global: R$66.995,00

PRAZO EXECUÇÃO:12 meses.

PRAZO VIGÊNCIA:12 meses.

Baixo Guandu/ES, 12/03/2018

ANA PAULA GUIMARÃES

Secretária Mun. de Assist. Social

CONTRATO 014/2018- EDNA LOURENÇO FER-
REIRA MENDES- GESTÃO DA CAPELA MORTU-
ÁRIA

Publicação Nº 126830

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES

EXTRATO CONTRATO Nº 014/2018

Processo nº 1.042/2018

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Ser-
viços de Gestão da Capela Mortuária.

CONTRATADO:

EDNA LOURENÇO FERREIRA MENDES, 65839595772.

CNPJ nº 17.526.159/0001-47

Valor Global: R$36.000,00

PRAZO EXECUÇÃO:12 meses.

PRAZO VIGÊNCIA:12 meses.

Baixo Guandu/ES, 12/03/2018

ANA PAULA GUIMARÃES

Secretária Mun. de ASSIST. SOCIAL

ERRATA CHAMAMENTO PÚBLICO
Publicação Nº 126880

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

ERRATA 01 ao CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2018

Processo nº 008605/2017

OBJETO: O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ nº. 27.165.737/0001-10 e o Fundo 
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Municipal de Saúde do Município de Baixo Guandu, inscri-
to no CNPJ-MF sob o Nº. 11.682.696/0001-08, doravan-
te denominado PMBG, através da Comissão Especial de 
Seleção, instituída pela Portaria Nº 001/2018, consoante 
o disposto na Lei Ordinária Municipal N.º 2.915/2017, De-
creto Municipal Nº. 5806/2017, Instrução Normativa TC/
ES Nº 42, de 15 de agosto de 2017 e subsidiariamente, no 
que couber a Lei 13.019 de 2014, TORNA PÚBLICA a ER-
RATA 01 para alterar o ANEXO XX, bem como a data para 
entregar os envelopes do chamamento público 002/2018 
para firmar parceria com Organizações Sociais, mediante 
a celebração de Contrato de Gestão.

Retirada do Edital: pelo site https//www.pmbg.es.gov ou 
email: pmbglicitar2@hotmail.com ou pessoalmente nº 40, 
Centro Baixo Guandu/ES – CEP: 29.730-000 ou através do 
endereço eletrônico pmbglicitar2@hotmail.com. As entidades 
deverão entregar seus envelopes até às 11h00min do dia 
23 de abril de 2018, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de BAIXO GUANDU– ES, vedado o recebimento 
intempestivo de envelopes.

Data da abertura dos envelopes: A partir das 11h00min 
do dia 23/04/2018 iniciar-se-á a abertura dos envelopes.

Toda publicidade do certame e errata estará também dis-
ponível em: https//www.pmbg.es.gov

Baixo Guandu/ES, 21/03/2018.

Adonias Menegidio da Silva

Secretária Municipal de Administração e Finanças

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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Barra de São Francisco

Prefeitura

DECRETO Nº 033, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018
Publicação Nº 126838

DECRETO Nº 033, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

REGULAMENTA AS PARCERIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SÃO FRANCISCO E AS ORGANIZAÇÕES DA SO-
CIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 66, inciso IX, da Lei Orgânica do Muni-
cípio,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto institui normas regulamentares para 
as parcerias entre a administração pública municipal e as 
Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua co-
operação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos 
de fomento ou em acordos de cooperação, consignadas no 
Orçamento Municipal e em observância aos dispositivos da 
Lei Federal n. 13.019, de 2014 e deste Decreto.

§ 1º Para fins deste Decreto considera se:

I Da Sociedade Civil:

a) A entidade privada sem fins lucrativos que não distribua 
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, direto-
res, empregados, doadores ou terceiros eventuais resulta-
dos, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exer-
cício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata 
ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 
de reserva;

b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, 
de 10 de novembro de 1999;

c) As sociedades cooperativas integradas por pessoas em 
situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social;

d) As sociedades cooperativas alcançadas por programas 
e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e 
renda;

e) As sociedades cooperativas voltadas para fomento, 

educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capaci-
tação de agentes de assistência técnica e extensão rural;

f) As sociedades cooperativas capacitadas para execução 
de atividades ou de projetos de interesse público e de 
cunho social;

g) As organizações religiosas que se dediquem a ativida-
des ou a projetos de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

II  Administração Pública: União, Estado e Município e res-
pectivas autarquias, fundações, empresas públicas e so-
ciedades de economia mista prestadoras de serviço públi-
co, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º 
do art. 37 da Constituição Federal;

III Unidade gestora: unidade orçamentária ou administra-
tiva investida do poder de gerir recursos orçamentários e 
financeiros, próprios ou sob descentralização;

IV Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obri-
gações decorrentes de relação jurídica estabelecida for-
malmente entre a administração pública e organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividade ou de projeto expressos 
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 
acordos de cooperação;

V Atividade: conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo ou permanente, das quais resulta um pro-
duto ou serviço necessário à satisfação de interesses com-
partilhados pela administração pública e pela organização 
da sociedade civil;

VI Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto destinado à satisfação de in-
teresses compartilhados pela administração pública e pela 
organização da sociedade civil;

VII Dirigente: pessoa que detenha poderes de adminis-
tração, gestão ou controle da organização da sociedade 
civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de 
fomento ou acordo de cooperação com a administração 
pública para a consecução de finalidades de interesse pú-
blico e recíproco, ainda que delegue essa competência a 
terceiros;

VIII Administrador público: agente público revestido de 
competência para assinar termo de colaboração, termo de 
fomento ou acordo de cooperação com organização da so-
ciedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, ainda que delegue essa competência 
a terceiros;

IX Gestor: agente público responsável pela gestão de 
parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou 
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termo de fomento, designado por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, com poderes de controle e fisca-
lização;

X Fiscal da parceria: é o representante da administração 
pública municipal formalmente designado ou pessoa físi-
ca ou jurídica contratada, com as atribuições de assistir o 
gestor do termo de colaboração, fomento ou cooperação e 
acompanhar e fiscalizar a sua execução;

XI Termo de colaboração: instrumento por meio do qual 
são formalizadas as parcerias estabelecidas pela adminis-
tração pública municipal com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco propostas pela administração pública municipal 
que envolvam a transferência de recursos financeiros;

XII Termo de fomento: instrumento por meio do qual são 
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administra-
ção pública municipal com organizações da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, 
que envolvam a transferência de recursos financeiros;

XIII Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual 
são formalizadas as parcerias estabelecidas pela adminis-
tração pública municipal com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco que não envolvam a transferência de recursos 
financeiros;

XIV Conselho de política pública: órgão criado pelo poder 
público para atuar como

instância consultiva, na respectiva área de atuação, na for-
mulação, implementação, acompanhamento,

monitoramento e avaliação de políticas públicas;

XV Comissão de seleção: órgão colegiado destinado a pro-
cessar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato 
publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
Administração Pública Municipal;

XVI Comissão de monitoramento e avaliação: órgão cole-
giado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebra-
das com organizações da sociedade civil mediante termo 
de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato 
publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
Administração Pública Municipal;

XVII Chamamento público: procedimento destinado a se-
lecionar organização da sociedade civil para firmar par-
ceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 
no qual se garanta a observância dos princípios da iso-
nomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos;

XVIII Bens remanescentes: os de natureza permanen-
te adquiridos com recursos financeiros envolvidos na 

parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a 
ele não se incorporam;

XIX Prestação de contas: procedimento em que se analisa 
e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível 
verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcan-
ce das metas e dos resultados previstos, compreendendo 
duas fases:

a) Apresentação das contas, de responsabilidade da orga-
nização da sociedade civil, e

b) Análise e manifestação conclusiva das contas, de res-
ponsabilidade da administração pública municipal, sem 
prejuízo da atuação dos órgãos de controle;

XX  Subvenções sociais: transferências de recursos desti-
nados a atender despesas com ações a serem desenvolvi-
das por instituições privadas de caráter social, assistencial 
ou educacional, sem finalidade lucrativa, de acordo com os 
art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei Federal n. 4.320, de 
1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 2000 LRF;

XXI Contribuições: transferências de recursos com a fi-
nalidade de atender despesas correntes as quais não cor-
respondam diretamente em bens e serviços e não sejam 
reembolsáveis pela entidade, bem como as destinadas a 
atender as despesas de manutenção de entidades de di-
reito privado de caráter comunitário, cultural, esportivo, 
saúde pública ou de classe e outros, sem finalidades eco-
nômicas e/ou lucrativas, observado, respectivamente, o 
disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Complementar n. 101, 
de 2000 LRF; e

XXII Auxílios: cobertura de despesas de capital, destina-
das a atender investimentos ou inversões financeiras de 
entidades privadas sem fins lucrativos, de caráter comuni-
tário, cultural, esportivo ou de classe e outros, observado, 
respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei Com-
plementar n. 101, de 2000 LRF;

Art. 2º As parcerias disciplinadas neste Decreto respeita-
rão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das 
políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e 
as respectivas instâncias de pactuação e deliberação.

Art. 3º Não se aplicam as exigências deste Decreto:

I Aos contratos de gestão celebrados com organizações 
sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 
nº 9.637, de 15 de maio de 1998;

II Aos convênios e contratos celebrados com entidades fi-
lantrópicas e sem fins lucrativos para participação comple-
mentar no sistema de saúde, conforme § 1º do art. 199 da 
Constituição Federal;

III Aos termos de compromisso cultural referidos no § 1º 
do art. 9º da Lei no 13.018, de 22 de julho de 2014;

IV Aos termos de parceria celebrados com organizações da 
sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos 
os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março 
de 1999;



21/03/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 974

www.diariomunicipales.org.br

Página 35

V Aos pagamentos realizados a título de anuidades, con-
tribuições ou taxas associativas em favor de organismos 
internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente 
constituídas por:

a) Membros de Poder;

b) Dirigentes de órgão ou de entidade da administração 
pública municipal;

c) Pessoas jurídicas de direito público interno;

d) Pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública 
Municipal.

Art. 4º A administração pública municipal adotará proce-
dimentos para orientar e facilitar a realização de parcerias 
e estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir 
objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de re-
sultados.

Parágrafo Único. A Unidade Central de Controle Interno 
poderá publicar manuais que contemplem os procedimen-
tos a serem observados em todas as fases da parceria, 
para orientar os gestores públicos e as organizações da 
sociedade civil.

CAPÍTULO II

DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 5º A celebração de parcerias entre o Município e as 
organizações da sociedade civil será realizada por chama-
mento público, exceto nos casos de inexigibilidade e dis-
pensa prevista, tendo como objetivo selecionar entidades 
que tornem mais eficaz a execução do objeto, através da 
publicação de edital.

§ 1º O chamamento público poderá selecionar mais de 
uma proposta, se houver previsão no edital.

§ 2º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento públi-
co, não afastam a aplicação da Lei Federal 13.019/2014.

Art. 6º O procedimento para celebração de parceria será 
iniciado com a abertura de processo administrativo, devi-
damente autuado, protocolado e numerado pela Unidade 
responsável.

Art. 7º O edital do chamamento público deverá ser publi-
cado no órgão oficial de imprensa, contendo, no mínimo, 
as seguintes exigências:

I A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a 
celebração da parceria;

II O objeto da parceria, com indicação da política, do pla-
no, do programa ou da ação correspondente;

III As datas, os prazos, as condições, o local e a forma de 
apresentação das propostas;

IV 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;

V O valor de referência previsto para a realização do ob-
jeto;

VI – As condições para interposição de recurso administra-
tivo no âmbito do processo de seleção;

VII – A previsão de contrapartida em bens e serviços, se 
for o caso;

VIII – As condições para interposição de recursos admi-
nistrativos;

IX – A minuta do instrumento da parceria; e

X – De acordo com as características do objeto da parce-
ria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzidas e idosas.

§ 1º É facultada a exigência justificada de contrapartida 
em bens e serviços, cuja expressão monetária será identi-
ficada no termo de fomento ou de colaboração, não poden-
do ser exigido o depósito do valor correspondente.

§ 2º 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, visando, es-
pecialmente, aos seguintes objetivos:

I – Redução das desigualdades sociais e regionais;

II – Promoção de direitos de quaisquer populações em si-
tuação de vulnerabilidade social.

§ 3º 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.

§ 4º 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.

§ 5º O chamamento público será amplamente divulgado 
no sítio eletrônico oficial do Município.

§ 6º O prazo para a apresentação de propostas será de, 
no mínimo, 30 (trinta) dias, contado da data de publicação 
do edital.

Art. 8º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 
de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em de-
corrência de qualquer circunstância impertinente ou irre-
levante para o específico objeto da parceria, admitidos:

I A seleção de propostas apresentadas exclusivamente por 
concorrentes sediados ou com representação atuante e re-
conhecida na unidade da federação onde será executado o 
objeto da parceria; e

II o estabelecimento de cláusula que delimite o território 
ou a abrangência da prestação de atividades ou da execu-
ção de projetos, cotas, entre outros, conforme estabeleci-
do nas políticas setoriais.

Parágrafo único. Será facultado aos interessados, com 
até 5 (cinco) dias de antecedência à data da abertura das 
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propostas, fazer questionamentos por correspondência 
eletrônica direta à Comissão de Seleção ou formalmente a 
ela impugnar os termos do edital.

Art. 9º É dispensável a realização do chamamento público:

I No caso de urgência decorrente de paralisação ou imi-
nência de paralisação de atividades de relevante interesse 
público, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;

II Nos casos de guerra, calamidade pública, grave pertur-
bação da ordem pública ou ameaça à paz social;

III Quando se tratar da realização de programa de pro-
teção às pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança, e

IV No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência social, desde que exe-
cutadas por organizações da sociedade civil previamente 
credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Art. 10. O chamamento público será considerado inexigí-
vel, nas seguintes situações:

I Na hipótese de inviabilidade de competição entre as or-
ganizações, em razão da natureza singular do objeto do 
plano de trabalho ou quando as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica;

II O objeto da parceria constituir incumbência prevista em 
acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam 
indicadas as instituições que utilizarão os recursos; e

III – A parceria decorrer de transferência previamente au-
torizada por lei para organização da sociedade civil nela 
identificada, inclusive quando se tratar da subvenção pre-
vista no inciso I, do § 3º do art. 12, da Lei no 4.320, de 17 
de março de 1964, desde que atenda às condições previs-
tas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e esteja prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais.

Parágrafo Único. Será também inexigível chamamento pú-
blico para a celebração de parcerias que envolvam recur-
sos decorrentes de emendas parlamentares às leis orça-
mentárias anuais do Município de Barra de São Francisco 
destinadas a entidades previamente identificadas.

Art. 11. Nas hipóteses dos artigos 9° e 10 deste Decreto, a 
ausência de realização do chamamento público será deta-
lhadamente justificada pelo administrador público.

§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de par-
ceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto 
no caput deverá ser publicado no meio oficial de publicida-
de da administração pública.

§ 2º Admite se a impugnação à justificativa, apresentada 
no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua publicação, 
cujo teor deve ser analisado pelo administrador público 
responsável em até 5 (cinco) dias da data do respectivo 
protocolo.

§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revoga-
do o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível 
o chamamento público, e será imediatamente iniciado o 
procedimento para a realização do chamamento público, 
conforme o caso.

Art. 12. O termo de fomento, o termo de colaboração e o 
acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos 

após a publicação dos respectivos extratos no diário oficial 
eletrônico do Município.

CAPÍTULO III

DA ATUAÇÃO EM REDE

Art. 13. Desde que previsto em edital, será permitida a 
atuação em rede por duas ou mais organizações da socie-
dade civil, mantida a integral responsabilidade da organi-
zação celebrante do termo de fomento ou de colaboração, 
desde que a organização da sociedade civil signatária do 
termo de fomento ou de colaboração possua:

I Mais de 05 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; e

II Capacidade técnica e operacional para supervisionar e 
orientar diretamente a atuação da organização que com 
ela estiver atuando em rede.

Parágrafo único. A organização da sociedade civil signatá-
ria do termo de fomento ou de colaboração será respon-
sável pela rede e atuará como supervisora, mobilizadora 
e orientadora.

Art. 14. A organização da sociedade civil que assinar o 
termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar ter-
mo de atuação em rede para repasse de recursos as não 
celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva for-
malização:

I – Verificar a regularidade jurídica e fiscal da organização 
executante e não celebrante do termo de colaboração ou 
do termo de fomento, devendo comprová la na prestação 
de contas; e

II Comunicar à administração pública em até 60 (sessen-
ta) dias a assinatura do 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 Na hipótese de o termo de atuação em rede ser res-
cindido, a organização da sociedade civil celebrante deverá 
comunicar o fato à Administração Pública municipal, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da rescisão.

§ 3º Na hipótese de irregularidade ou de desvio de fina-
lidade na aplicação dos recursos da parceria, as organi-
zações da sociedade civil executantes e não celebrantes, 
responderão subsidiariamente até o limite do valor dos re-
cursos recebidos ou pelo valor devido em razão de danos 
ao erário.

§ 4º 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.

CAPÍTULO IV

DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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Art. 15. 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 socie-
dade 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. 16. A administração pública municipal disponibilizará, 
por meio da plataforma eletrônica, modelo de formulário 
para que as organizações da sociedade civil, os movimen-
tos sociais e os cidadãos possam apresentar proposta de 
abertura de PMIS, que deverá atender aos seguintes re-
quisitos:

I Identificação do subscritor da proposta;

a) Nome/nome da entidade

b) RG e CPF/CNPJ

c) Endereço completo;

d) Telefone;

e) Endereço de e mail.

II Indicação do interesse público envolvido:

a) Assistência Social;

b) Educação;

c) Esportes e/ou Lazer

d) Cultura;

e) Meio Ambiente;

f) Saúde;

g) Agricultura e/ou Pesca;

h) Outros.

III Diagnóstico da realidade a ser modificada, aprimorada 
ou desenvolvida e, quando possível indicação da viabilida-
de, 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 60 (sessenta) dias por ano.

Art.17. 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 artigo anterior;

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 administração 
pública municipal responsável pela realização do chama-
mento público proposto no PMIS.

§ 1º A partir do recebimento da proposta de abertura do 
PMIS, apresentada de acordo com o artigo anterior, a ad-
ministração pública municipal terá o prazo de até 6 (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.

Art. 18. A realização do PMIS não implicará necessaria-
mente na execução do chamamento público, que aconte-
cerá de acordo com os interesses da administração.

§ 1º A realização do PMIS não dispensa a convocação por 
meio de chamamento público para a celebração de parce-
ria.

§ 2º A proposição ou a participação no PMIS não impede 
a organização da sociedade civil de participar no eventual 
chamamento público subsequente.

§ 3º É vedado condicionar a realização de chamamento 
público ou a celebração de parceria à prévia realização de 
PMIS, exceto para a hipótese de fomento.

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES

Art. 19. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista neste Decreto a organização da socie-
dade civil que:

I Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, 
não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria 
anteriormente celebrada;

III Tenha como dirigente membro de Poder ou do Minis-
tério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da ad-
ministração pública da mesma esfera governamental na 
qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomen-
to, estendendo se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau;

IV Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pú-
blica nos últimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 
quitados os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão 
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sobre recurso com efeito suspensivo;

V Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo 
período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública;

c) suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades da esfera de governo da adminis-
tração pública sancionadora, por prazo não superior a dois 
anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de chama-
mento público ou celebrar parceria ou contrato 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 própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a organização da sociedade civil ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o pra-
zo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

VI Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos;

VII  Tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Con-
tas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrí-
vel, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, en-
quanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II 
e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a 
transferência de novos recursos no âmbito de parcerias 
em execução, excetuando se os casos de serviços essen-
ciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao 
erário ou à população, desde que precedida de expressa e 
fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão 
ou entidade da administração pública, sob pena de respon-
sabilidade solidária.

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, per-
siste o impedimento para celebrar parceria enquanto não 
houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja 
responsável a organização da sociedade civil ou seu diri-
gente.

§ 3º Para os fins do disposto na alínea “a” do inciso IV 
e no § 2º, deste artigo, não serão considerados débitos 
que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 
administração pública ou que tenham sido objeto de par-
celamento, se a organização da sociedade civil estiver em 
situação regular no parcelamento.

§ 4º A vedação prevista no inciso III não se aplica à 

celebração de parcerias com entidades que, pela sua pró-
pria natureza, sejam constituídas pelas autoridades refe-
ridas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa 
figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou 
no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente 
e administrador público.

§ 5º Não são considerados membros de Poder os integran-
tes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Art. 20. É vedada a celebração de parcerias previstas nes-
te Decreto que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente, delegação das funções de regula-
ção, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de 
outras atividades exclusivas de Estado.

Art. 21. Não será firmado termo de colaboração ou ter-
mo de fomento com as entidades inadimplentes com suas 
prestações de contas ou que aplicarem os recursos em 
desacordo com a legislação em vigor, tenha dado causa 
à perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário, que tenha 
praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos rela-
cionados à aplicação de recursos públicos, ou dentro do 
prazo fixado para a correção da prestação de contas, te-
nha deixado de atender a notificação do órgão de controle 
interno, para regularizar a prestação de contas.

CAPÍTULO VI

DO PLANO DE TRABALHO

Art. 22. Para a celebração da parceria, o Município con-
vocará a organização da sociedade civil selecionada para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o seu plano de 
trabalho que deverá conter, no mínimo, os seguintes ele-
mentos:

I Descrição da realidade que será objeto da parceria, de-
vendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as 
atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

II – A forma de execução das ações, indicando, quando 
cabível, as que demandarão atuação em rede;

III Descrição de metas quantitativas e mensuráveis a se-
rem 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 se-
rem 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, 
na hipótese de impossibilidade de pagamento mediante 
transferência eletrônica.

§ 1º A previsão de receitas e despesas de que trata o in-
ciso V do caput deste artigo deverá incluir os elementos 
indicativos da mensuração da compatibilidade dos cus-
tos apresentados com os preços praticados no mercado 
ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como 
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cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de 
informação disponíveis 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.

Art. 23. A unidade gestora poderá autorizar, após solici-
tação formalizada e fundamentada da organização da so-
ciedade civil, o remanejamento de recursos do plano de 
trabalho, inclusive para acréscimo de novos elementos de 
despesa, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano 
de trabalho original, quando for o caso, observadas as se-
guintes condições:

I Os recursos sejam utilizados para a consecução do objeto 
pactuado; e

II Não seja alterado o valor total do termo de colaboração 
ou do termo de fomento.

Art. 24. Além da hipótese prevista no art. 22, deste De-
creto, o plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas 
e valores ajustados, após solicitação formalizada e funda-
mentada da organização da sociedade civil, pelo motivo 
por ela identificado na execução ou pela Unidade gestora 
durante as ações de monitoramento e avaliação da parce-
ria, desde que não haja alteração de seu objeto principal, 
nas seguintes situações:

I Quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e à 
melhor consecução do objeto pactuado ou para utilização 
do saldo remanescente, por simples apostilamento; ou

II Na ocorrência de ampliação dos recursos da parceria 
oriundos de aplicações financeiras ou suplementações or-
çamentárias, que não poderá ser superior ao valor já re-
passado, mediante celebração de termo aditivo.

§ 1º A Unidade gestora deverá autorizar ou não a altera-
ção do plano de trabalho, no prazo de até 15 (quinze) dias.

§ 2º O prazo de que trata o parágrafo anterior não será 
prorrogado, salvo se houver a necessidade de esclareci-
mentos ou diligências.

Art. 25. A aprovação do plano de trabalho não gera direito 
à celebração da parceria

CAPITULO VII

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E DO 
TERMO DE FOMENTO

Art. 26. Para celebrar as parcerias previstas neste Decreto, 
as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por 
normas de organização interna que prevejam, expressa-
mente:

I Objetivos voltados à promoção de atividades e finalida-
des de relevância pública e social;

II Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica 
de igual natureza que preencha os requisitos deste Decre-
to e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo 
da entidade extinta;

III Escrituração de acordo com os princípios fundamentais 
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabi-
lidade;

IV Possuir:

a) No mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, 
comprovado por meio de documentação emitida pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ, admitida a redução 
desses prazos por ato específico, na hipótese de nenhuma 
organização atingi los;

b) Experiência prévia na realização, com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante;

c) Instalações, condições materiais e capacidade técnica 
e operacional para o desenvolvimento das atividades ou 
projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas;

§1º Na celebração de acordos de cooperação, somente 
será exigido o requisito previsto no inciso I.

§2º Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos 
incisos I e II as organizações religiosas.

§3º As sociedades cooperativas deverão atender às exi-
gências previstas na legislação especifica ao disposto no 
inciso III, estando dispensadas do atendimento aos requi-
sitos previstos nos incisos I e II.

§4º Para fins de atendimento do previsto na alínea c do in-
ciso IV, não será necessária a demonstração de capacidade 
instalada prévia.

Art. 27. Além da apresentação do plano de trabalho e com-
provar o atendimento aos requisitos exigidos no artigo an-
terior, a organização da sociedade civil deverá fornecer no 
prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos:

I Cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organi-
zação da sociedade civil, no mínimo, um ano de existência, 
comprovando cadastro ativo;

II Certidão de regularidade fiscal e tributária junto ao ór-
gão fazendário do município em que a organização da so-
ciedade civil tiver sede ou filial;

III Certidão de regularidade fiscal, tributária e previdenci-
ária da União, inclusive quanto à Dívida Ativa;

IV – Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço – FGTS;

V – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual, 
do Estado em que se encontra a sede ou filiação da orga-
nização da sociedade civil;

VI Certidão de débito trabalhista;

VII Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório 
de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de even-
tuais alterações ou, tratando se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial;

VIII Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

IX Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com comprovante de residência, número e órgão expe-
didor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas CPF da Secretaria da Receita 
Federal SRF de cada um deles;



21/03/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 974

www.diariomunicipales.org.br

Página 40

X Comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado;

XI – Apresentar registro da organização da sociedade civil 
em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando a le-
gislação assim condicionar sua capacitação para atuar ou 
firmar parceria com a Administração Pública;

XII – Declaração de que a organização não deve presta-
ções de contas a quaisquer órgãos ou entidades;

XIII – Declaração que não emprega menor, conforme dis-
posto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 
1988;

XIV – Declaração do representante legal da organização da 
sociedade civil informando que a organização e seus diri-
gentes não incorrem em qualquer das vedações previstas 
neste Decreto.

Parágrafo Único. O Edital poderá exigir a apresentação de 
outras certidões negativas ou documentos conforme seja 
a natureza e o objeto da parceria.

Art. 28. A experiência prévia solicitada no inciso IV, letra 
“b”, do art. 26, poderá ser comprovada por meio dos se-
guintes documentos:

I – Instrumento de parceria firmado com órgãos e entida-
des da administração pública,

cooperação internacional, com empresas ou com outras 
organizações da sociedade civil;

II – Relatório de atividades desenvolvidas;

III – Notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes 
sobre atividades desenvolvidas;

IV Publicações e pesquisas realizadas;

V – Currículo de profissional ou equipe responsável;

VI – Declarações de experiência prévia ou atestados de 
capacidade técnica emitidas por redes, organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou 
privadas, conselhos de políticas públicas e membros de 
órgãos públicos ou universidades;

VII – Prêmios locais ou internacionais recebidos;

Art. 29. Será obrigatória a aprovação da minuta do edi-
tal de chamamento público e do contrato de parceria pela 
Procuradoria Geral do Município ou pela assessoria jurídica 
da entidade da administração indireta, exclusivamente em 
relação à legalidade dos instrumentos ante as disposições 
da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, com suas 
alterações posteriores, e deste Decreto.

§ 1º Também dependerá de análise prévia da Procuradoria 
Geral do Município ou da assessoria jurídica da entidade da 
administração indireta os processos administrativos de ce-
lebração de parceria nas hipóteses de dispensa de chama-
mento público ou de sua inexigibilidade para a celebração 
do termo de parceria, bem como das respectivas minutas 
de contratos ou outros instrumentos legais.

§ 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.

§ 4º É necessária a manifestação jurídica prévia da Pro-
curadoria Geral do Município ou da assessoria jurídica da 
entidade da administração indireta nas alterações dos ter-
mos de parceria.

§ 5º A manifestação de que trata o parágrafo anterior é 
dispensável na hipótese de apostilamento, quando a alte-
ração for decorrente:

I Da utilização de rendimentos de aplicações financeiras 
ou de saldos porventura existentes antes do término da 
execução da parceria;

II Pelo ajuste da execução do objeto da parceria no plano 
de trabalho;

III Pelo remanejamento de recursos sem a alteração do 
valor global.

IV – Pela prorrogação da vigência, antes de seu término, 
quando o órgão ou a entidade municipal tiver dado causa 
ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a 
prorrogação limitada ao exato período do atraso verifica-
do; ou

V Pela necessidade de indicação dos créditos orçamentá-
rios de exercícios futuros.

§ 6º Será ainda dispensada a manifestação da Procura-
doria Geral do Município na hipótese de prorrogação da 
vigência do instrumento de parceria dentro do prazo ne-
cessário para a execução integral do objeto da parceria, 
desde que o período total de vigência não exceda a 5 (cin-
co) anos.

CAPÍTULO VIII

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Art. 30. Para processar e julgar propostas e emitir parecer 
quanto à possibilidade de celebração de parceria, o titu-
lar do órgão ou entidade pública municipal designará, por 
meio de Portaria específica, a ser publicada no órgão oficial 
de imprensa, os integrantes que comporão a comissão de 
seleção, a ser composta por, no mínimo, 3 (três) mem-
bros, um dos quais servidor ocupante de cargo efetivo, 
do quadro de pessoal da administração pública municipal.

§ 1º Na portaria de que trata o “caput” deste artigo, será 
indicado qual membro será o Presidente da Comissão de 
Seleção.

§ 2º O órgão ou entidade pública poderá criar uma ou mais 
Comissões de Seleção, observado o princípio da eficiência, 
que poderão ser permanentes ou específicas para determi-
nado processo de seleção.

§ 3º A investidura inicial dos membros em comissão per-
manente de seleção, será de, no máximo, 01 (um) ano, 
sendo possível a recondução, uma única vez, por igual pe-
ríodo, vedada a recondução da totalidade de seus mem-
bros para o período subsequente.

§ 4º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção 
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista 
que não seja membro desse colegiado.

Art. 31. A seleção de parceria executada com recursos 
de fundo específico poderá ser realizada por comissão de 
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seleção a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, 
conforme legislação específica, respeitadas as exigências 
constantes da Lei 13.019/2014 e deste Decreto.

Art. 32. 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 asso-
ciado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de 
qualquer organização da sociedade civil participante do 
chamamento público; ou

II. Sua atuação no processo de seleção configurar confli-
to de interesse, assim entendido como a situação gerada 
pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de 
maneira imprópria, o desempenho da função pública, con-
forme hipóteses e definições constantes da Lei Federal nº 
12.813, de 16 de maio de 2013.

§ 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.

CAPÍTULO IX

DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Art. 33. A seleção da organização da sociedade civil con-
sistirá em duas etapas, na seguinte ordem:

I Julgamento das propostas apresentadas no plano de tra-
balho com preenchimento de atas contendo no mínimo as 
datas e os critérios objetivos de seleção, bem como a me-
todologia de pontuação e o peso atribuído a cada um dos 
critérios estabelecidos, se for o caso;

II Abertura das propostas com os documentos da organi-
zação selecionada, com o objetivo de verificar se a mesma 
atendeu as exigências documentais elencadas neste De-
creto.

III Encerrada as etapas dos incisos I e II, deste artigo, 
será lavrada a ata contendo, no mínimo, a pontuação, se 
for o caso, e a classificação das propostas, a indicação da 
proposta vencedora e demais assuntos que entender ne-
cessários;

IV – A Unidade Gestora homologará e divulgará o resulta-
do do julgamento no diário oficial eletrônico;

V Na hipótese de a organização selecionada não atender 
aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem 
classificada será convidada a aceitar a celebração de par-
ceria nos mesmos termos ofertados para a concorrente 
desclassificada;

VI – Caso a organização convidada nos termos do inciso V 
deste artigo aceite celebrar a parceria, proceder se á a ve-
rificação dos documentos que comprovem o atendimento 
aos requisitos previstos.

VII O procedimento dos incisos V e VI deste artigo, serão 

seguidos sucessivamente até que se conclua a seleção 
prevista no edital.

VIII Caso a comissão entenda haver necessidade, por mo-
tivo de força maior, a sessão poderá ser suspensa e, de 
imediato, nova data e hora será marcada, devendo ser 
lavrada ata justificando a necessidade da suspensão, dis-
pensando, portanto, a obrigatoriedade contida no Inciso 
III deste artigo.

Art. 34. O julgamento da proposta deverá apresentar:

I Demonstração de que os objetivos e finalidades institu-
cionais e a capacidade técnica e operacional das organiza-
ções da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis 
com o objeto;

II Aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos 
termos deste Decreto; e

III Emissão de relatório técnico da Comissão de Seleção, 
que deverá pronunciar se, de forma expressa, a respeito:

a) Do mérito da proposta, em conformidade com a moda-
lidade de parceria adotada;

b) Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes 
na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista;

c) Da viabilidade de sua execução;

d) Da verificação do cronograma de desembolso; e

e) Da descrição de quais serão os meios disponíveis a se-
rem utilizados para a execução da parceria, assim como 
dos procedimentos que deverão ser adotados para avalia-
ção da execução física e financeira, no cumprimento das 
metas e objetivos.

Art. 35. Quando as instalações forem necessárias para a 
realização do objeto pactuado, as condições físicas e ma-
teriais da entidade devem ser aferidas antes da celebra-
ção do termo, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, sob pena de desclassificação e convocação do 
proponente seguinte, obedecida a ordem de classificação.

Art. 36. O resultado do julgamento deverá ser homolo-
gado pelo Secretário Municipal responsável da Secretaria 
Municipal diretamente relacionada com a atividade fim da 
parceria e deverá ser divulgado no Diário Oficial Eletrônico 
do Município.

Art. 37. Caso o relatório técnico emitido pela Comissão de 
Seleção conclua pela possibilidade de celebração da par-
ceria com ressalvas, deverá o responsável pela unidade 
gestora sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato 
formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua 
exclusão.

CAPÍTULO X

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO E FORMALI-
ZAÇÃO

Art. 38. Para formalização das parcerias, as organizações 
da sociedade civil deverão apresentar os seguintes docu-
mentos:

I Comprovação de abertura ou de existência de conta cor-
rente com a finalidade específica para movimentação dos 
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recursos públicos em nome da organização da sociedade 
civil; e

II Declaração assinada pelo presidente atual da entidade 
responsabilizando se pelo

recebimento, aplicação e prestação de contas dos recursos 
que receber à conta da Parceria, bem como os da devida 
contrapartida;

Art. 39. As parcerias serão formalizadas mediante a cele-
bração de termo de colaboração, de termo de fomento ou 
de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como 
cláusulas essenciais:

I A descrição do objeto pactuado;

II As obrigações das partes;

III – Quando for o caso, o valor total e o cronograma de 
desembolso;

IV A contrapartida, quando for o caso;

V A vigência e as hipóteses de prorrogação;

VI A obrigação de prestar contas com definição de forma, 
metodologia e prazos;

VII A forma de monitoramento e avaliação;

VIII – A obrigatoriedade de restituição de recursos, nos 
casos previstos neste Decreto;

IX – A designação de um gestor representante da unidade 
gestora para efetuar o acompanhamento e fiscalização do 
termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo 
de cooperação;

X A definição, se for o caso, da titularidade dos bens e 
direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção 
da parceria e que, em razão de sua execução tenham sido 
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos re-
passados pela administração pública;

XI A prerrogativa atribuída à administração pública para 
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 
objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua des-
continuidade;

XII A obrigação de a organização da sociedade civil manter 
e movimentar os recursos em conta bancária específica;

XIII O livre acesso dos agentes da administração pública, 
do controle interno e do Tribunal de Contas corresponden-
te aos processos, aos documentos e às informações rela-
cionadas a termos de colaboração ou a termos de fomen-
to, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

XIV A faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, 
a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades, além da esti-
pulação de prazo mínimo de antecedência para a publi-
cidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias;

XV A indicação do foro de Cariacica para dirimir as dúvi-
das decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a 
obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administra-
tiva, com a participação de órgão encarregado de assesso-
ramento jurídico integrante da estrutura da administração 
pública;

XVI A responsabilidade exclusiva da organização da socie-
dade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro 
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XVII A responsabilidade exclusiva da organização da so-
ciedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à exe-
cução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou 
subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pa-
gamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou 
os danos decorrentes de restrição à sua execução; e

XVIII Constará como anexo do termo de colaboração, do 
termo de fomento ou do acordo de cooperação o plano de 
trabalho, que deles será parte integrante e indissociável.

Parágrafo Único. Constará também do edital e do termo de 
parceria, conforme o caso, cláusula relativa à propriedade 
intelectual e aos bens remanescentes adquiridos, produzi-
dos ou transformados com recursos repassados pela Ad-
ministração Pública Municipal.

CAPÍTULO XI

DAS PRORROGAÇÕES

Art. 40. A vigência da parceria poderá ser alterada median-
te termo aditivo, que deve ser solicitada pela organização 
da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, 
a ser apresentada na unidade gestora em, no mínimo, 30 
(trinta) dias antes do término do inicialmente previsto, ve-
dada a alteração do objeto aprovado.

§ 1º A prorrogação da vigência do termo de parceria, cujo 
objeto não possa sofrer interrupção sob pena de compro-
metimento de serviço de interesse público essencial, re-
querida a cada período, poderá ocorre por até 5 (cinco) 
anos.

§ 2º O requerimento de prorrogação de vigência do termo 
de parceria que envolva a transferência de recursos de-
verá ser acompanhado de um plano de trabalho que con-
temple o período a ser prorrogado e os documentos que 
atestem a manutenção da regularidade jurídica e fiscal da 
proponente.

CAPÍTULO XII

DO GESTOR DA PARCERIA

Art. 41. Será designado um Gestor que deverá ser agente 
público da área vinculada ao termo de colaboração ou ao 
termo de fomento, responsável pela gestão da parceria, 
com poderes de controle e fiscalização, devendo este:

I Acompanhar e fiscalizar sua execução;

II Comunicar ao superior hierárquico a existência de indí-
cios de irregularidades;

III Emitir parecer técnico conclusivo de análise das presta-
ções de contas parciais e final, de acordo com o relatório 
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técnico emitido pela comissão de monitoramento e avalia-
ção, quando houver, que avalie quanto à eficácia e efetivi-
dade das ações em execução ou que já foram realizadas, 
sendo este parecer parte integrante da prestação de con-
tas devendo obrigatoriamente mencionar:

a) Os resultados já alcançados e seus benefícios;

b) Os impactos econômicos ou sociais;

c) O grau de satisfação do público alvo; e

d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto pactuado.

IV Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agen-
te público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o 
administrador público deverá designar novo gestor que 
possua qualificação técnica equivalente à do substituído, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações 
do anterior, com as respectivas responsabilidades;

V – Será impedido de participar como gestor da parceria 
pessoa que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido 
relação jurídica com qualquer uma das organizações da 
sociedade civil partícipes.

CAPÍTULO XIII

DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 42. 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.

Art. 43. Deverá à Comissão de Monitoramento e Avaliação:

I – Analisar e fiscalizar o andamento das parcerias, e

II – Homologar relatório técnico de monitoramento e ava-
liação, contendo:

a) descrição sumária das atividades e metas estabeleci-
das;

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicado-
res estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

c) valores efetivamente transferidos pela administração 
pública;

d) análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pelas organizações da sociedade civil na 
prestação de contas, quando não for comprovado o alcan-
ce das metas e resultados estabelecidos no respectivo ter-
mo de colaboração ou termo de fomento;

e) análise dos documentos comprobatórios referente às 
visitas in loco realizado por esta Comissão; e

f) análise dos documentos das auditorias realizadas 
pelos controles internos e externos, quando houver no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias.

Art. 44. O titular do órgão ou a entidade pública municipal 
designará, por meio de Portaria específica, a ser publica-
da no Diário oficial Eletrônico do Município, os integrantes 
que comporão a comissão de monitoramento e avaliação, 
a ser composta por, no mínimo, 3 (três) membros, um dos 
quais servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego pú-
blico permanente, do quadro de pessoal da administração 
pública municipal.

§ 1º Na portaria de que trata o “caput” deste artigo, será 
indicado qual membro será o Presidente da Comissão.

§ 2º O órgão ou entidade pública poderá criar uma ou 
mais Comissões de Monitoramento e Seleção, observado 
o princípio da eficiência, que poderão ser permanentes ou 
específicas para determinado processo de seleção.

§ 3º A seleção de parceria executada com recursos de fun-
do específico poderá ser realizada

por comissão de monitoramento e avaliação a ser consti-
tuída pelo respectivo conselho gestor do fundo, conforme 
legislação específica, respeitadas as exigências constantes 
da Lei 13.019/2014 e deste Decreto.

§ 4º A comissão de monitoramento e avaliação poderá so-
licitar assessoramento técnico de especialista que não seja 
membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.

§ 5º O órgão ou a entidade pública municipal poderá esta-
belecer uma ou mais comissões de monitoramento e ava-
liação, observado o princípio da eficiência.

§ 6º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá 
periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias.

Art. 45. 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 configu-
re conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 
2013; ou

III Tenha participado da comissão de seleção da parceria.

Art. 46. Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos das áreas 
correspondentes de atuação existentes.

Parágrafo Único. As parcerias de que trata este Decreto 
estarão também sujeitas aos mecanismos de controle so-
cial previstos na legislação.

Art. 47. As ações de monitoramento e avaliação terão ca-
ráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequa-
da e regular das parcerias.

§ 1º As ações de que trata o caput contemplarão a análise 
das informações acerca da

parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimen-
tações da conta bancária específica da parceria, além da 
verificação, análise e manifestação sobre eventuais de-
núncia existentes relacionadas à parceria.
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§ 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.

Art. 48. 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 no-
tificar previamente a organização da sociedade civil, no 
prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização 
da visita técnica in loco.

§ 2º Sempre que houver visita técnica in loco, o resulta-
do será circunstanciado em relatório, que será 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, pelo órgão 
de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 49. Nas parcerias com vigência superior a 01 (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 definidas.

§ 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 XIV

DA LIBERAÇÃO, RETENÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DOS RE-
CURSOS

Art. 50. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma 
de desembolso que guardará consonância com as metas 
da parceria.

§ 1º 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.

§ 2º As liberações de parcelas serão retidas nas seguintes 
hipóteses:

I Quando houver evidências de irregularidade na aplicação 
de parcela anteriormente recebida;

II Quando constatado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos ou o inadimplemento da organização da so-
ciedade civil em relação a obrigações estabelecidas no ter-
mo de colaboração ou de fomento;

III Quando a organização da sociedade civil deixar de 
adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo.

§ 3º A verificação das hipóteses de retenção previstas no 
parágrafo anterior, ocorrerá por meio de ações de monito-
ramento e avaliação, incluindo:

I A verificação da existência de denúncias aceitas;

II A análise das prestações de contas anuais;

III As medidas adotadas para atender a eventuais reco-
mendações existentes dos órgãos de controle interno e 
externo; e

§ 4º O atraso injustificado no cumprimento de metas pac-
tuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de 
obrigação estabelecida no termo de fomento ou de cola-
boração.

§ 5º As parcerias com recursos depositados em conta cor-
rente específica e não utilizados no prazo de 365 (trezen-
tos e sessenta e cinco) dias deverão ser rescindidas e os 
valores repassados serem devolvidos sob pena de instau-
ração de tomada de contas especial.

§ 6º O disposto no § 3º poderá ser excepcionado quando 
houver execução parcial do objeto, desde que previamente 
justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo admi-
nistrador público.

Art. 51. 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.

CAPÍTULO XV

DA VEDAÇÃO DA DESPESA

Art. 52. As parcerias deverão ser executadas com estrita 
observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:

I Pagar, a qualquer título, servidor público com recursos 
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

II Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para 
finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho;
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III Realizar despesa em data anterior à vigência da par-
ceria; e

IV – Realizar despesa em data posterior à vigência da par-
ceria;

Art. 53. É vedado o pagamento de juros, multas ou cor-
reção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 
recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, 
salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros.

Art. 54. É vedado à organização da sociedade civil remu-
nerar, com recursos da parceria, cônjuge, companheiro ou 
parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que 
exerça, na administração pública municipal, cargo de na-
tureza especial, cargo de provimento em comissão ou fun-
ção de direção, chefia ou assessoramento.

CAPÍTULO XVI

DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE

Art. 55. A administração pública municipal deverá manter, 
em seu sítio oficial na internet ou portal da transparên-
cia, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos 
planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o 
respectivo encerramento.

Art. 56. A organização da sociedade civil deverá divulgar 
na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as par-
cerias celebradas com a administração pública.

Parágrafo único. As informações deverão incluir, no míni-
mo:

I Data de assinatura e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da administração pública municipal 
responsável;

II Nome da organização da sociedade civil e seu número 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB;

III Descrição do objeto da parceria;

IV Valor total da parceria e valores liberados, quando for 
o caso;

V Situação da prestação de contas da parceria, que deverá 
informar a data prevista para a sua apresentação, a data 
em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o 
resultado conclusivo.

VI Quando vinculados à execução do objeto e pagos com 
recursos da parceria, o valor total da remuneração da 
equipe de trabalho, as funções que seus integrantes de-
sempenham e a remuneração prevista para o respectivo 
exercício.

Art. 57. A administração pública municipal deverá divulgar 
em seu sítio oficial na internet ou portal da transparência, 
os meios de representação sobre a aplicação irregular dos 
recursos envolvidos na parceria.

Art. 58. A Unidade Central de Controle Interno poderá es-
tabelecer novos procedimentos ou mecanismos que ga-
ranta a transparência em todas as ações desenvolvidas na 
forma prevista neste Decreto.

CAPÍTULO XVII

DAS COMPRAS, CONTRATAÇÕES EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 59. 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 ob-
servará:

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 responsabilidade exclusiva da organização da socieda-
de civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previ-
denciários, 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 execução 
financeira de que trata o art. 70, quando for o caso.

Art. 60. 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.

Parágrafo Único. As organizações da sociedade civil deve-
rão manter a guarda dos documentos originais relativos 
à execução das parcerias pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contado do dia útil subsequente ao da apresentação da 
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apre-
sentação da prestação de contas.

Art. 61. Poderão ser pagas com recursos vinculados à par-
ceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as des-
pesas com:

I Remuneração da equipe encarregada da execução do 
plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da orga-
nização da sociedade civil, durante a vigência da parce-
ria, compreendendo as despesas com pagamentos de 
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impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encar-
gos sociais e trabalhistas, desde que:

a) Estejam previstos no plano de trabalho e sejam propor-
cionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria;

b) Sejam compatíveis com o valor de mercado e observem 
os acordos e as convenções coletivas de trabalho, e

c) Seja inserida a memória de cálculo do rateio das despe-
sas para fins de prestação de contas, quando a remunera-
ção for paga proporcionalmente com recursos da parceira, 
sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes 
de recursos no custeio de uma mesma parcela de despesa.

II Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e ali-
mentação nos casos em que a execução do objeto da par-
ceria assim o exija para a equipe de trabalho e para os 
prestadores de serviço voluntário, nos termos regulamen-
tados pela Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;

III Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja 
qual for a proporção em relação ao valor total da parce-
ria, podendo incluir, entre outras despesas, aquelas com 
internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água 
e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria 
jurídica; e

IV Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequa-
ção de espaço físico, desde que necessários à instalação 
dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º O pagamento das verbas rescisórias de que trata o 
inciso I, deste artigo, ainda que após o término da execu-
ção da parceria, será proporcional ao período de atuação 
do profissional na execução das metas previstas no plano 
de trabalho.

§ 2º A inadimplência da administração pública não trans-
fere à organização da sociedade civil a responsabilidade 
pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com 
recursos próprios.

§ 3º A inadimplência da organização da sociedade civil em 
decorrência de atrasos na liberação de repasses relaciona-
dos à parceria não poderá acarretar restrições à liberação 
de parcelas subsequentes.

§ 4º O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da parce-
ria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

§ 5º A organização da sociedade civil deverá dar ampla 
transparência aos valores pagos a

título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada 
à execução do termo de colaboração, do termo de fomento 
ou do acordo de cooperação.

§ 6º A inadimplência da organização da sociedade civil em 
relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à administração pública municipal a responsabi-
lidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do 
termo de colaboração ou do termo de fomento ou restrin-
gir a sua execução.

CAPÍTULO XVIII

DAS ALTERAÇÕES NA PARCERIA

Art. 62. 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 30% (trinta por cento) do valor glo-
bal;

b) Redução do valor global, sem limitação de montante;

c) Prorrogação da vigência, observados os limites de prazo 
previstos neste Decreto;

d) Alteração da destinação dos bens remanescentes.

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

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 municipal deverá se 
manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua apresenta-
ção, ficando o prazo 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.

CAPÍTULO XIX

DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RE-
CURSOS

Art. 63. Os rendimentos financeiros serão aplicados no ob-
jeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de 
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
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Art. 64. A organização da sociedade civil terá o prazo de 
60 (sessenta) dias para utilizar o

recurso ou a parcela do financeiro, contados a partir da 
data da transferência bancária efetuada pela unidade ges-
tora.

Art. 65. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-
ções financeiras realizadas, serão devolvidos à adminis-
tração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública.

Art. 66. Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancária.

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante cré-
dito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 
prestadores de serviços.

§ 2º Demonstrada a impossibilidade física de pagamen-
to mediante transferência, o termo de colaboração ou de 
fomento poderá admitir a realização de pagamentos em 
espécie, mediante prévia e expressa autorização da admi-
nistração pública municipal.

Art. 67. O Município somente poderá autorizar pagamento 
em data posterior à vigência do termo de colaboração ou 
termo de fomento quando o fato gerador da despesa tiver 
ocorrido durante sua vigência.

Parágrafo Único. Para efeitos do caput, fato gerador con-
siste na verificação do direito adquirido pelo beneficiário, 
fornecedor ou prestador de serviço, com base nos títulos e 
documentos comprobatórios do crédito.

CAPÍTULO XX

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 68. 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.

Art. 69. 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 pe-
ríodo de que trata a prestação de contas;

II A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimen-
to 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:

a) Dos impactos econômicos ou sociais das ações desen-
volvidas;

b) Do grau de satisfação do público alvo, que poderá ser 
indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 
entidade pública ou privada local e declaração do conselho 
de política pública setorial, entre outros, e

c) 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. 22.

§ 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. 74 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. 70. 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.

Seção II

Da Prestação de Contas Anual
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Art. 71. 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 30 (trinta) dias após o fim de cada exer-
cício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera se exercício 
cada período de 12 (doze) meses de

duração da parceria, contados da primeira liberação de re-
cursos para sua execução.

§ 3º A prestação de contas anual consistirá na apresenta-
ção do Relatório Parcial de Execução do Objeto na platafor-
ma eletrônica, que deverá observar o disposto no art. 69.

§ 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 15 (quinze) dias, apre-
sentar a prestação de contas.

§ 5º Se persistir a omissão de que trata o § 4º, o titular da 
unidade gestora deverá adotar as providências para apu-
ração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantifica-
ção do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da 
legislação vigente.

Art. 72. A análise da prestação de contas anual será reali-
zada por meio da produção de relatório técnico de monito-
ramento e avaliação, considerados os parâmetros a serem 
definidos pela Unidade Central de Controle Interno.

§ 1º A análise prevista no caput também será realizada 
quando:

I For identificado o descumprimento injustificado do alcan-
ce das metas da parceria no curso das ações de monitora-
mento e avaliação de que trata o art. 47, ou

II For aceita denúncia de irregularidade na execução par-
cial do objeto, mediante juízo de admissibilidade realizado 
pelo gestor.

§ 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 
30 (trinta) dias, Relatório Parcial de Execução Financeira, 
que deverá observar o disposto no art. 70 e subsidiará a 
elaboração do relatório técnico de monitoramento e ava-
liação.

Art. 73. O fiscal do termo de colaboração, fomento ou co-
operação emitirá o relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, no qual conterá:

I – Descrição sumária das atividades e metas estabeleci-
das;

II Análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicado-
res estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III Valores efetivamente transferidos pela administração 
pública;

IV Análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na pres-
tação de contas, quando não for comprovado o alcance 
das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo 
de colaboração ou de fomento;

V Análise de eventuais auditorias realizadas pelos contro-
les interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, 
bem como de suas conclusões e das medidas que toma-
ram em decorrência dessas auditorias.

Art. 74. O gestor emitirá o parecer técnico de análise da 
prestação de contas anual, onde deverá:

I Avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios, e

II Descrever os efeitos da parceria na realidade local re-
ferentes:

a) Aos impactos econômicos ou sociais;

b) Ao grau de satisfação do público alvo, e

c) 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 30 (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 § 
3º, art. 50; ou

II Caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá 
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.
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§ 5º O relatório técnico de monitoramento e avaliação será 
submetido à comissão de monitoramento e avaliação de-
signada, na forma do art. 42, que o homologará, no prazo 
de até 45 (quarenta e cinco) dias, contado de seu recebi-
mento.

§ 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 XXI poderão ser 
aplicadas independentemente das providências adotadas 
de acordo com o § 6º.

Seção III

Da prestação de Contas Final

Art. 75. 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. 69, o comprovante de devolução 
de eventual saldo remanescente de que trata o art. 65 e 
a previsão de reserva de recursos para pagamento das 
verbas rescisórias.

Parágrafo único. Fica dispensada a apresentação dos docu-
mentos de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 
69 quando já constarem da plataforma eletrônica.

Art. 76. A análise da prestação de contas final pela admi-
nistração pública municipal será formalizada por meio de 
parecer técnico conclusivo, a ser inserido na plataforma 
eletrônica, que deverá verificar o cumprimento 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 par-
cerias com duração superior a um ano;

III Relatórios 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. 69.

Art. 77. Na hipótese de a análise de que trata o artigo 
anterior concluir que houve descumprimento de metas es-
tabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregula-
ridade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer 
técnico conclusivo, notificará a organização da sociedade 
civil para que apresente Relatório Final de Execução Finan-
ceira, que deverá observar o disposto no art. 70.

Parágrafo Único. Fica dispensada a apresentação dos do-
cumentos de que tratam os incisos I a IV do caput do art. 
70 quando já constarem da plataforma eletrônica.

Art. 78. Para fins da prestação de contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (no-
venta) dias, a partir do término da vigência da parceria 
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria 
exceder a um ano, a organização da sociedade civil deverá 
apresentar:

I O Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contado do término da execução da par-
ceria, conforme estabelecido no instrumento de parceria, 
prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificati-
va e solicitação prévia da organização da sociedade civil; e

II O Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 
60 (sessenta) dias, contados de sua notificação, conforme 
estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por 
até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação 
prévia da organização da sociedade civil.

CAPÍTULO XXI

DAS SANÇÕES

Art. 79. Quando a execução da parceria estiver em desa-
cordo com o plano de trabalho, com as disposições deste 
Decreto e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e 
da legislação específica, a administração pública municipal 
poderá aplicar à organização da sociedade civil as seguin-
tes sanções:

I Advertência;

II Suspensão temporária, e

III declaração de inidoneidade.

§ 1º A sanção de advertência tem caráter preventivo e 
será aplicada por escrito, quando verificadas improprie-
dades praticadas pela organização da sociedade civil no 
âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de pe-
nalidade mais grave e que não gerem dano ao erário.

§ 2º 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, 
considerando se a natureza e a gravidade da infração co-
metida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstân-
cias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provie-
ram para a administração pública municipal.

§ 3º 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 2 (dois) anos.

§ 4º 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 en-
tidades de todas as esferas de governo, enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou 
a penalidade, que ocorrerá quando a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública municipal 
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pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 
2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade.

Art. 80. Compete, motivadamente:

I – Ao gestor designado para a parceria, aplicar a sanção 
de advertência;

II – Ao titular da unidade gestora que firmou o termo de 
parceria, aplicar as sanções previstas nos incisos II e III, 
do artigo anterior.

§ 1º Da sanção de advertência, cabe recurso ao titular da 
unidade gestora, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir 
da data da ciência da comunicação da aplicação da pena.

§ 2º Da aplicação das sanções previstas nos incisos II e 
III, do artigo anterior, cabe pedido de reconsideração ao 
titular da unidade gestora, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a partir da data da ciência da comunicação do ato sancio-
natório.

Art. 81. A apuração de infrações de que não decorram san-
ção de advertência será processada por meio de processo 
administrativo de averiguação, instaurado a partir de re-
presentação ou por iniciativa do Titular da Unidade Gesto-
ra, em despacho motivado.

§ 1º O processo administrativo de averiguação será pro-
cessado por comissão especial, instituída pelo titular da 
Unidade Gestora, vedada a participação do gestor e do fis-
cal da parceria ou de membros das comissões de seleção 
e de monitoramento e avaliação.

§ 2º Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
a organização da sociedade civil interessada manifestar se 
preliminarmente sobre os fatos apontados.

§ 3º Transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, 
sendo considerados insuficientes ou impertinentes os fa-
tos, conforme manifestação da comissão especial, o titular 
da unidade gestora determinará o arquivamento do pro-
cesso, em despacho fundamentado.

§ 4º Não sendo o caso de arquivamento, serão ouvidos os 
gestores designados para a

parceria, a comissão de monitoramento e avaliação e 
os demais agentes públicos envolvidos na execução, no 
acompanhamento e na fiscalização da parceria, juntados 
os documentos pertinentes aos fatos e determinadas ou-
tras providências probatórias.

§ 5º Ficam assegurados o acompanhamento e a partici-
pação de representante da organização da sociedade civil 
interessada nos atos referidos no parágrafo anterior.

§ 6º Encerradas as providências previstas no § 4º, a orga-
nização da sociedade civil será notificada a indicar, no pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da notificação, 
as provas que pretende produzir.

§ 7º Compete à comissão especial indeferir as provas im-
pertinentes ou protelatórias.

§ 8º Encerrada a produção de provas, a organização da 
sociedade civil será notificada a apresentar suas alegações 
finais, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da 
notificação.

§ 9º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a co-
missão especial elaborará relatório final e o encaminhará 
às autoridades indicadas no artigo seguinte.

§ 10. Os atos da comissão especial são recorríveis ao ti-
tular da unidade Gestora, no prazo de 3 (três) dias úteis.

Art. 82. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão 
temporária ou de declaração de inidoneidade, a organi-
zação da sociedade civil deverá ser inscrita em banco de 
dados público enquanto perdurarem os efeitos da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação.

Art. 83. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações 
punitivas da administração pública municipal destinadas a 
aplicar as sanções previstas neste Decreto, contados da 
data de apresentação da prestação de contas ou do fim do 
prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigên-
cia 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 XXII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 84. A Procuradoria Geral do Município e a Unidade 
Central de Controle Interno são órgãos de assessoramento 
às comissões de seleção e de monitoramento e avaliação, 
devendo assistir e acompanhar as comissões de seleção e 
de monitoramento e avaliação, podendo organizar, siste-
matizar, e divulgar informações técnicas, conhecimentos, 
práticas e experiências sobre a seleção de organizações da 
sociedade civil e o monitoramento, avaliação e fiscalização 
de parcerias.

Art. 85. As disposições deste Decreto não afastam a apli-
cação das normas da Lei Federal nº 13.019/2014 e altera-
ções posteriores, que prevalecerão em caso de divergência 
ou de omissão.

Art. 86. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 87. Revogam se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, 
Estado do Espírito Santo, aos 26 de fevereiro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016 - SAÚDE
Publicação Nº 126971

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.º 003/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ Nº 07.712.399/0001-82.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de implan-
tação, licença e uso, treinamento, migração de dados e manutenção de programas de computador (softwares), para o 
Gerenciamento de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Gestão da Saúde, em atendimento ao Fundo 
Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES, conforme o especificado no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01 do Edital do 
Pregão Presencial nº 068/2015 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição.

PRAZO: Importa o presente aditivo em acréscimo de 12 (doze) meses no prazo de vigência do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 003/2016 de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com as 
normas da Lei 8.666/93.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

PROCESSO Nº: 7.010/2017.

DATA DE ASSINATURA: 29 de janeiro de 2018.

Boa Esperança, 20 de março de 2018.

Ana Rosa Marin Silva

Gestora Municipal do Fundo
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 
007/2018 - FMS

Publicação Nº 126992

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NOR-
TE-ES, com endereço na Praça Astolpho Lobo, s/n° - Cen-
tro – Bom Jesus do Norte-ES, torna público aos interessa-
dos que realizará, no dia e horário abaixo especificados a 
seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL
N° 007/2018-FMS
Proc. 0524/2018
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, A PEDIDO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO 
NORTE - ES.

ABERTURA: 05/04/2018
HORÁRIO: 13 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos 
no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Je-
sus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. 
Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 20 de março de 2018.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 
012/2018

Publicação Nº 126990

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com endere-
ço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro – Bom Jesus do 
Norte-ES, torna público aos interessados que realizará, no 
dia e horário abaixo especificado a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 012/2018
Proc. Nº 0.484/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A PEDIDO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 
BOM JESUS DO NORTE - ES

ABERTURA: 04/04/2018
HORÁRIO: 09 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos 
no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem 
como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Je-
sus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. 
Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 20 de março de 2018.

Rodrigo Barbosa Martins

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA N° 
001/2018 - FMS

Publicação Nº 126932

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 001/2018-FMS
Proc. Nº 3.423/2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NOR-
TE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio 
em epigrafe, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-
VA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BOM JESUS DO NORTE-ES, conforme resumidamente 
descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 01/03/2018.
HOMOLOGAÇÃO: 01/03/2018.

1) Fornecedor: ZETEQUE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 
CNPJ nº 11.259.437/0001-60;
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 001/2018-FMS;
Vigência: 02/03/2018 até 02/03/2019
Valor Total Registrado : R$ 65.390,00 (sessenta e cinco 
mil, trezentos e noventa reais).

Bom Jesus do Norte-ES, 20 de março de 2018.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

mailto:licitabjn@gmail.com
mailto:licitabjn@gmail.com
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Brejetuba

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018/PMB
Publicação Nº 126850

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES

Resumo da Ata de Registro de Preço n°02/2018/PMB, originada do Pregão Presencial 05/2018/PMB. Objeto: Registro de 
Preços para futuros fornecimentos de pranchões de eucalipto serrado e vigas de eucalipto. Detentor da ATA: MT Comércio 
de Madeiras LTDA ME, CNPJ: 10.720.420/0001-04. Valor registrado do item 1 e 3 (m³ de pranchão de eucalipto serrado 
e entregue): R$380,00. Valor registrado do item 2 (m³ de viga de eucalipto):R$295,00. Vigência da Ata: 21/03/2018 a 
20/03/2019. Brejetuba, ES 20 de março de 2018.

SIOLEK ZAMBOM

Pregoeiro/PMB
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.02758/2018
Publicação Nº 126902

CONTRATO No 1.02758/2018

Referente ao Pregão Presencial No 28/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: RAMPA MAT. E SERVIÇOS LTDA - ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, em pequenas obras e reparos nos edifícios públicos, do Município de Castelo-ES, por um 
período de 12 meses, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência 
Anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo nº 002758/2017 oriundo da Secretaria Municipal de Educação. 
Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame 
licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, 
seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

Lote Objeto Un. Qt.
Vr. Un. 
(R$)

Vr. Total 
(R$)

04 Bloco de cimento 10 x 20 x 40 Un. 300 1,10 330,00

14 Taipá de pinus 30 cm tábua com 3 metros M2 30 15,50 465,00

22 Arame ovalado galvanizado nº 16 Kg. 50 9,00 450,00

23 Arame ovalado galvanizado nº 18 Kg. 40 9,90 396,00

24 Arame ovalado galvanizado nº 20 Kg. 30 12,00 360,00

25 Arame ovalado galvanizado nº 22 Kg. 30 12,89 386,70

26 Arame recozido nº 18 Kg. 30 6,85 205,50

44 Carrinho mão, de pneu com câmara 3,25 (pop) galvanizado. Un. 10 73,20 732,00

88 Aduela em Angelin Pedra medindo 2.10 x 0,80 x 13 cm de largura. Jg. 20 65,00 1300,00

89 Aduela em Angelin Pedra medindo 2.10 x 0,70 x 13 cm de largura. Jg. 20 65,00 1300,00

90 Aduela em Angelin Pedra medindo 2.10 x 0,60 x 13 cm de largura. Jg. 20 65,00 1300,00

Total 7.225,20

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária do orçamento de 2017

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0070051236100842.515 33903000000 0246 SEME – 11190000 – Recursos do FNDE (Salário Educação)

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 7.225,20 (Sete Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte Centa-
vos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses a contar da publicação do contrato.

Castelo-ES, 20 de Março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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CONTRATO 1.14949/2017
Publicação Nº 126826

CONTRATO No 1.14949/2017

Referente ao Pregão Presencial No 08/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO BRASIL LTDA

OBJETO: O Objeto deste contrato é aquisição de 15.000 Kg polietileno de baixa densidade, preto, reciclado, granulado e 
em sacos de 25 Kg ou similar, conforme descrito no Anexo 2 e Termo de Referência Anexo 08 tudo de acordo com o pro-
cesso administrativo nº 14949/2017 oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura.

Lote Qt. Un. Descrição
Vr. Un. 
(R$)

Vr. Total 
(R$)

01 15.000 Kg
Polietileno de baixa densidade, preto, reciclado, granulado. Para fabrica-

ção de mangueiras. (Frete por conta do vencedor)
3,95 59.250,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária do orçamento de 2018

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0110012060600012.305 33903000000 0739 SEMAG – 39990000 – Outros Rec. Aplic. Vinculada

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 59.250,00 (Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais).

PRAZOS: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do contrato.

Castelo-ES, 20 de Março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

DECRETO 16.026
Publicação Nº 126869

DECRETO Nº 16.206, DE 19 de março DE 2018.

Exonera Funcionário do Quadro Único do Município de Cas-
telo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do 
Município de Castelo, e considerando o que consta no pro-
cesso n° 003064, de 14 de março de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Servidora Pública Mu-
nicipal Sr.ª Maria Linete Gonçalves Carvalho Estofeles, 
ocupante do cargo efetivo de Operador de Serviços de Hi-
giene, Asseio e Limpeza, nomeada através do Decreto nº 
11.319 de 22 de agosto de 2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 15 de março de 2018.

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

Castelo, ES, 19 de março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

DECRETO 16.205
Publicação Nº 126871

DECRETO Nº 16.205, DE 19 de março de 2018.

Cancela licença sem vencimentos da servidora Sabrina Oli-
veira Delesposte.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do 
Município de Castelo,

· Considerando o que consta no processo nº 002465 de 07 
de março de 2018,
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D E C R E T A:

Art.1º Fica cancelada a Licença da Servidora Pública Muni-
cipal, Srª. Sabrina Oliveira Delesposte, ocupante do cargo 
efetivo de Professor Especializado - Inglês, nomeada atra-
vés do Decreto n° 7.359 de 01 de julho de 2008, a partir 
de 12 de março de 2018.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo foi 
sem vencimentos pelo período de 04 (quatro) anos a con-
tar de 10 de maio de 2016.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2018.

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

Castelo, ES, 19 de março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

DECRETO 16.207
Publicação Nº 126870

DECRETO Nº 16.207, DE 19 de março de 2018.

exonera ASSISTENTE TÉCNICO de serviços anderson fio-
rini careta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Castelo, e considerando o que consta no processo 
n° 002828 de 09 de março de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Sr°.anderson fiorini ca-
reta, do cargo de Provimento em Comissão de Assistente 
Técnico de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, exer-
cendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de In-
terior (SEMINT), constante do Anexo II pertencente a Lei 
2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas 
pelas Leis nºs: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 
28 de dezembro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2018.

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

GABINETE DO PREFEITO, 19 de março de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 002/2018
Publicação Nº 126941

PORTARIA Nº. 002/2018 DE 07 de MARÇO de 2018.

Disciplina a designação de fiscal de obras e serviços de 
engenharia e arquitetura contratados pelo Município, em 
atendimento às exigências da lei 8.666/93 e à Resolução 
TC 245/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais previstas no art. 60 da Lei 
Orgânica do Município

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor Guilherme Xavier Rocha, Ar-
quiteto e Urbanista do quadro de servidores municipais, 
com registro profissional CAU A44880-0,

para acompanhar e fiscalizar a obra/serviço de construção 
de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Corumbá, no 
Município de Castelo, objeto do Contrato nº. 1.05390/2017 
- Tomada de Preços nº. 02/2017, celebrado com a empre-
sa CONSTRUTORA ECOLOGICA BONJESUENSE LTDA - ME, 
devendo executar todos os atos pertinentes às suas atri-
buições previstas em Lei, efetuando vistorias e medição 
dos serviços executados, e ao final da obra/serviço, firmar 
o Termo de Recebimento Provisório.

Art. 2º - O profissional deverá expedir o documento de 
Responsabilidade Técnica de Fiscalização, solicitar o paga-
mento à Secretaria solicitante da obra ou serviço e reque-
rer a juntada do mesmo aos autos do processo relativo ao 
contrato.

Art. 3º - Finda a obra ou serviço, após as providências 
obrigatórias previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e a expe-
dição pelo Município do Termo de Aceitação Definitivo da 
obra ou serviço a que alude o artigo primeiro, o profissio-
nal deverá requerer junto ao Conselho Profissional a baixa 
do documento de Responsabilidade Técnica de Fiscaliza-
ção, cuja cópia deverá ser juntada aos autos do processo 
respectivo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Art. 6º - A Presente Portaria torna sem efeito a Portaria Nº 
007/2017 de 22/06/2017.

Secretaria Municipal de Obras, 07 de Março de 2018.

Mário Pupim Júnior

Secretário Municipal de Obras
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PORTARIA 003/2018 SEMOB
Publicação Nº 126942

PORTARIA Nº. 003/2018 DE 07 de MARÇO de 2018.

Disciplina a designação de fiscal de obras e serviços de 
engenharia e arquitetura contratados pelo Município, em 
atendimento às exigências da lei 8.666/93 e à Resolução 
TC 245/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais previstas no art. 60 da Lei 
Orgânica do Município

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor Guilherme Xavier Rocha, Ar-
quiteto e Urbanista do quadro de servidores municipais, 
com registro profissional CAU A44880-0, para acompanhar 
e fiscalizar a obra/serviço de Revitalização do Entorno da 
Igreja São José, localizada no Bairro Volta Redonda, neste 
Município de Castelo, objeto do Contrato nº. 355/2015 - 
Tomada de Preços nº. 10/2015, celebrado com a empresa 
SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA - ME, devendo executar 
todos os atos pertinentes às suas atribuições previstas em 
Lei, efetuando vistorias e medição dos serviços executa-
dos, e ao final da obra/serviço, firmar o Termo de Recebi-
mento Provisório.

Art. 2º - O profissional deverá expedir o documento de 
Responsabilidade Técnica de Fiscalização, solicitar o paga-
mento à Secretaria solicitante da obra ou serviço e reque-
rer a juntada do mesmo aos autos do processo relativo ao 
contrato.

Art. 3º - Finda a obra ou serviço, após as providências 
obrigatórias previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e a expe-
dição pelo Município do Termo de Aceitação Definitivo da 
obra ou serviço a que alude o artigo primeiro, o profissio-
nal deverá requerer junto ao Conselho Profissional a baixa 
do documento de Responsabilidade Técnica de Fiscaliza-
ção, cuja cópia deverá ser juntada aos autos do processo 
respectivo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

Art. 6º - A Presente Portaria torna sem efeito a Portaria Nº 
026/2016 de 15/12/2016.

Secretaria Municipal de Obras, 07 de Março de 2018.

Mário Pupim Júnior

Secretário Municipal de Obras
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Colatina

Prefeitura

DECRETO 21.224/2018
Publicação Nº 126978

DECRETO Nº 21.224, DE 20 DE MARÇO DE 2018 .

Abre crédito especial autorizado pela Lei n.º 6.468, de 20 de março de 2018 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta a 
Lei n.º 6.468, de 20 de março de 2018, Decreta:

Artigo 1° – Fica aberto o crédito adicional suplementar na ordem de R$ 7.016.621,12 (sete milhões, dezesseis mil, seis-
centos e vinte e um reais e doze centavos) em favor da Prefeitura Municipal de Colatina, para reforço da dotação orça-
mentária consignada no elemento abaixo relacionado:

150001.1751200181.066 – Execução do Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina

Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações 656 1.5.02.0075.012 7.016.621,12

Artigo 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo primeiro, os recursos ocorrerão por conta do Termo de Compromisso nº 
0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC – PACII, cujo objeto é a execução de implantação do sistema de esgotamento 
sanitário, no Município de Colatina, recurso não previsto no orçamento para o exercício 2018.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de março de 2018.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de março de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2018 - CON-
CURSO PÚBLICO

Publicação Nº 127011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2018

Convoca os candidatos aprovados no Concurso Público de 
Provas, de que trata o EDITAL 001/2017, para provimento 
efetivo de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Muni-
cipal de Colatina-ES:

A Prefeitura Municipal de Colatina – ES através da Secre-
tária Municipal de Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, e conforme Processos nº 3615/18;

Resolve:

Art. 1º - Convocar os candidatos relacionados no anexo I 
deste edital, aprovados no Concurso Público de que trata 
o Edital nº 001/2017, a comparecerem no período de 30 
dias a contar da data de publicação do presente edital, no 
horário de 12 às 17hs, na Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, situada à Avenida Getúlio Vargas, nº 98, Cen-
tro, Colatina-ES, para apresentação da documentação que 
comprove habilitação profissional estipulada como pré-re-
quisito na área em que o candidato foi aprovado, estabe-
lecida pelo edital acima citado.
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Para tomar posse o candidato deverá:

a. Ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida 
neste edital;

b. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos no ato da 
posse;

c. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Portu-
guês que tenha adquirido igualdade de direitos e obriga-
ções e gozo dos direitos políticos;

d. Estar em dia com as obrigações militares se do sexo 
masculino;

e Ter a escolaridade completa ou habilitação exigida como 
pré-requisito, conforme consta no Anexo I para provimen-
to do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino 
legalmente reconhecida pelo MEC;

f. Comprovar regularidade perante o Órgão fiscalizador do 
exercício profissional (Conselho ou Órgão de Classe, se 
houver) através de certidão para o exercício da profissão.

O candidato deverá entregar no ato da posse, uma foto 3 X 
4, xerox e vias originais dos seguintes documentos:

a. Comprovante de Quitação Eleitoral

b. CPF;

c. PIS/PASEP;

d. Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS); xe-
rox da página que conste último contrato de trabalho, da 
página seguinte em branco e da página que contém a foto 
(frente e verso).

e. Documento de identidade de reconhecimento nacional, 
que contenha fotografia;

f. Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo 
masculino;

g. Certidão de Nascimento ou de Casamento;

h. Certidão de Nascimento e comprovante de frequência 
escolar dos filhos menores de 14 anos e respectivo ca-
derno de vacinação para os menores de 05 anos; CPF dos 
filhos;

i. Comprovante de endereço no último mês, em nome do 
candidato, de acordo com a Lei Federal nº 6.629 de 16 de 
Abril de 1979;

j. Certidão de Antecedentes Criminais;

k. Declaração de Bens e valores que compõem o seu patri-
mônio, feito no momento da posse;

l. Laudo médico expedido pela perícia médica municipal ou 
médico do trabalho designado pelo município, consideran-
do o candidato apto física e mentalmente para o exercício 
do cargo, sendo que os exames necessários à expedição 
do laudo correrão por conta do candidato;

m. Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de 
outro cargo (acúmulo de cargo), emprego ou função pú-
blica, nos termos do Inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c” e 
inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, emitido 
no momento de posse;

n. Xerox do documento que conste o número da conta-
corrente no Banestes, Caixa Econômica Federal ou Banco 
do Brasil S/A;

o. Xerox do comprovante de escolaridade completa ou ha-
bilitação exigida como pré-requisito para provimento do 
cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino legal-
mente reconhecida pelo MEC;

Art. 2º - Será realizada, para os candidatos a serem em-
possados, avaliação da aptidão física e mental, que deverá 
envolver, dentre outros, exames médicos e complementa-
res que terão por objetivo averiguar as condições de saú-
de apresentadas pelos candidatos, face às exigências das 
atividades inerentes ao cargo, cujas despesas relativas aos 
exames ficarão a cargo do candidato.

Art. 3º - No caso dos Portadores de Necessidades Especiais 
será verificada também a compatibilidade de sua deficiên-
cia com o exercício das atribuições do cargo pretendido. 
Esta avaliação será composta por perícia médica do muni-
cípio ou por médico do trabalho designado pelo município, 
que irá avaliar a condição para o exercício do cargo obser-
vado a condição física e mental do candidato, devendo seu 
parecer ser fundamentado especificando a espécie, o grau 
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença 
(CID-10).

Art. 4º - Os candidatos após o efetivo exercício estarão 
submetidos ao estágio probatório, pelo período de 03 
(três) anos, em conformidade com Art. 41 § 4º da Cons-
tituição Federal.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Recursos Humanos em-
pregará a avaliação especial sobre o desempenho do ser-
vidor em estágio probatório, considerando os dispositivos 
constitucionais e a lei própria de avaliação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2018

Anexo I

CARGO: EDUCADOR SOCIAL

CLASS. Nº INSC. CANDIDATO

13º 004164
MIKAELY REINOSO RODRIGUES 
DAMACENA

14º 000863 VITORIA SILVA

15º 004166 MAURICIO ANTONIO DE ALMEIDA

16º 004557
GABRIELA CAMILA SILVA DOS 
SANTOS

17º 004160 PAULO CESAR BUZATTO
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CARGO: CUIDADOR (ABRIGO)

CLASS. Nº INSC. CANDIDATO

17º 004793 DOUGLAS SOUZA ANDRADE

18º 004700 SILAS SANTOS DE OLIVEIRA

19º 008605 MARLI APARECIDA FREDERICO

20º 008229 RONDINELLI ELEOTÉRIO

21º 004727 LUCIENE SANTOS DA SILVA

22º 000645 MARCELA PIRES CHIESQUINI

23º 008201 RODRIGO DOS SANTOS

24º 008486 BRUNA TAVARES

25º 007015 FABIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA

26º 004812
ALLEX BRUNO GUERRA DE 
CARVALHO C ARDOSO

27º 004518 JOANA BUTSKE DE SOUZA

28º 005950 IVONE VIEIRA EBERMANN

29º 004738 ISRAEL FABRIS SOARES

30º 008077 ADRIANO LOURENCO DE PAULO

31º 009020 JOSIANE PINTO DE ANDRADE

32º 008866 GILBERTO MULLER

Colatina – ES, 20 de Março de 2018.

SERGIO MENEGUELLI

PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2018
Publicação Nº 126845

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 027/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30 do 
dia 05 de Abril de 2018, fará a abertura do Pregão Pre-
sencial nº 027/2018, cujo o objeto é a aquisição de moto-
bomba, betoneira, tela soldável, materiais de lubrificação 
e materiais de estrutura metálica .

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

LEI 6.468/2018
Publicação Nº 126975

LEI Nº 6.468, DE 20 DE MARÇO DE 2018 .

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar na ordem de R$ 
7.016.621,12 (sete milhões, dezesseis mil, seiscentos e vinte e um reais e doze centavos) em favor da Prefeitura Municipal 
de Colatina, para reforço da dotação orçamentária consignada no elemento abaixo relacionado:

150001.1751200181.066 – Execução do Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina

Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso Valor (R$)

4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações 656 1.5.02.0075.012 7.016.621,12

Artigo 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo primeiro, os recursos ocorrerão por conta do Termo de Compromisso nº 
0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC – PACII, cujo objeto é a execução de implantação do sistema de esgotamento 
sanitário, no Município de Colatina, recurso não previsto no orçamento para o exercício 2018.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de março de 2018.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 20 de março de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete

http://www.colatina.es.gov.br
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LEI 6.469/2018
Publicação Nº 126977

LEI Nº 6.469, DE 20 DE MARÇO DE 2018 .

Estende a abrangência do Estacionamento Rotativo deno-
minado “Faixa Verde”, de que trata a Lei nº 6.416, de 21 
de junho de 2017, às Ruas Caboclo Bernardo, Senador Atí-
lio Vivacqua e Adwalter Ribeiro Soares, neste Município :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado 
do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica estendida a abrangência do Estacionamen-
to Rotativo denominado “Faixa Verde”, de que trata a Lei 
nº 6.416, de 21 de junho de 2017, às Ruas Caboclo Ber-
nardo, Senador Atílio Vivacqua e Adwalter Ribeiro Soares, 
neste Município.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de mar-
ço de 2018.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 20 de março de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete

Câmara Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
Publicação Nº 126928

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

A Câmara Municipal de Colatina torna pública a realização de PREGÃO PRESENCIAL, Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, emissão, mar-
cação, remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), na modalidade de remuneração fixa por 
taxa de transação (Transaction Fee), para atender os vereadores e servidores que estejam em atividades atinentes aos 
trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal de Colatina, conforme especificações e condições constantes do Termo de 
Referência - Anexo I, que integra o Edital para todos os fins.

DATA DE ABERTURA: 03/04/2018

HORÁRIO: Credenciamento - 13:00 hs/ Abertura da Sessão – 13:30hs

O Edital poderá ser retirado no site da Câmara Municipal de Colatina: www.camaracolatina.es.gov.br

Demais informações poderão ser obtidas pelo tel: (27) 3722-3444, das 12:00 às 18:00 hs

Colatina-ES, 19 de março de 2018.

Eliane Zovico Soella

Pregoeira

http://www.camaracolatina.es.gov.br
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Conceição do Castelo

Prefeitura

ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2018
Publicação Nº 126986

AVISO DE ERRATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000007/2018

ERRATA: Na publicação do dia 20 de março de 2018, do Diário dos Municípios – (AMUNES).

Onde se lê: Perfazendo um Valor Global de R$ 91.069,65 (noventa e um mil sessenta e nove reais e sessenta e cinco 
centavos).

Leia-se: Sendo Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES, com o valor de R$ 67.137,40 (ses-
senta e sete mil cento e trinta e sete reais e quarenta centavos) e Órgãos participantes: Fundo Municipal de Saúde com 
o valor de R$ 8.226,00 (oito mil duzentos e vinte e seis reais) e Fundo Municipal de Assistência Social com o valor de R$ 
15.706,25 (quinze mil setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Perfazendo um Valor Global de R$ 91.069,65 (no-
venta e um mil sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Conceição do Castelo, ES, 19 de março de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO NORMATIVO Nº 3.185/2018
Publicação Nº 126994

Publicação de Decretos Normativos

3.185 – 16/3/2018 – ALTERA CAUÇÃO DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL DARLY CARLOS SCHWAMBACH, APROVADO 
PELO DECRETO NORMATIVO Nº 2.964/2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Domingos Martins – ES,

20 de março de 2018.

HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2018

Publicação Nº 126963

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Chamamento Público nº 001/2018

Objeto: Concessão de uso de espaço público para instala-
ção e manutenção de até 300 (trezentos) pares de lixeiras.

Fica homologado nesta data, o processo epigrafado, con-
forme ata - folhas nº 083 e parecer jurídico – folha nº 084, 
declarado FRACASSADO.

Domingos Martins - ES, 19 de março de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PREGÃO Nº 007/2018
Publicação Nº 126947

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Do-
mingos Martins torna público que fará realizar licitação, 
especificada a seguir:

PREGÃO Nº 007/2018 - FMS

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, hidráulicos e adi-
tivos a serem utilizados nos veículos  à diesel e gasoli-
na que atendem a Secretaria Municipal de Saúde, para o 
exercício de 2018.

Data de abertura: 05 de Abril de 2018 – 09:00 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 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas; site: 
www.domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 20 de Março de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal 

PREGÃO Nº 013/2018
Publicação Nº 126948

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 013/2018

Objeto: Aquisição de óleos, aditivos, fluidos e graxas de 
primeira linha certificados pela ANP para os veículos à Die-
sel e Gasolina com o objetivo de atender a Frota Municipal 
de Domingos Martins em 2018.

Data de abertura: 05 de Abril de 2018 – 14:00 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Perma-
nente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, 
Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário 
de 08:00 às 15:00 horas; site: www.domingosmartins.es.
gov.br.

Domingos Martins – ES, 20 de Março de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal
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Ecoporanga

Prefeitura

0462017 RESUMO ARP
Publicação Nº 126866

RESUMO DA ATA D E REGISTRO

DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 046/2017 REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 1137/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA, DE CONSUMO E UTENSÍLIOS DO-
MÉSTICOS.

Vigência da Ata de Reg. Preços:

De: 17/01/2018 a 17/01/2019

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

ATA REGISTRO PREÇOS 005/2018

DA VILA COMERCIO LTDA-ME

CNPJ: 23.560.835/0001-00

VALOR GLOBAL: R$ 1.692,20

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

ATA REGISTRO PREÇOS 006/2018

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME

CNPJ: 17.364.470/0001-37

VALOR GLOBAL: R$ 8.720,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 007/2018

DEL PIERO & BROSEGHINI LTDA ME

CNPJ: 14.833.519/0001-65

VALOR GLOBAL: R$ 29.328,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 008/2018

G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA ME

CNPJ: 27.247.832/0001-63

VALOR GLOBAL: R$ 2.462,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 009/2018

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.923.577/0001-91

VALOR GLOBAL: R$ 24.504,50

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

ATA REGISTRO PREÇOS 010/2018

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 11.373.442/0001-08

VALOR GLOBAL: R$ 1.733,10

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

ATA REGISTRO PREÇOS 011/2018

MARLENE AUGUSTA VENTURIM ME

CNPJ: 00.496.316/0001-16

VALOR GLOBAL: R$ 16.527,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 012/2018

NOVA CRIST EIRELI ME

CNPJ: 29.065.909/0001-00

VALOR GLOBAL: R$ 50.207,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 013/2018

POLI COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 07.255.426/0001-35

VALOR GLOBAL: R$ 4.569,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 014/2018

PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ: 15.335.348/0001-07

VALOR GLOBAL: R$ 17.593,00

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

ATA REGISTRO PREÇOS 015/2018

R.F.L. COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 01.260.374/0001-09

VALOR GLOBAL: R$ 22.620,00

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

Lenilson Pereira da Silva

Gerenciador SRP

TP 001/2018
Publicação Nº 126891

AVISO

REFERENTE AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2018

A Comissão Permanente de Licitação torna público e comu-
nica aos interessados que devido a NÃO INTERPOSIÇÃO 
DE RECURSO na licitação em epígrafe, a data de abertu-
ra da Proposta de Preços ocorrerá no dia 23/03/2018 às 
09h:00min. no Setor de Licitações na Sede da Prefeitura.

Ecoporanga-ES, 20 de março de 2018.

Lucas Antunes de Sá

Presidente da CPL
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TP 003/2018
Publicação Nº 126989

REAVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente do Município de Ecoporanga, nos termos da 
Lei 10.520/02, torna público a todos os interessados a re-
alização de licitação como segue:

TOMADA DE PREÇO 003/2018.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Cons-
trução de 01 (uma) Quadra Coberta para o Projeto CREAS, 
do Município de Ecoporanga.

Data de abertura: 09/04/2018. 

Hora de abertura: 09H00min. 

Credenciamento: a partir das 08h30min.

Processo: 6869/2017.

O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.
gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações po-
derão ser obtidas pelo e-mail:

licitacao@ecoporanga.es.gov.br

Ecoporanga-ES, 20 de março de 2018.

Lucas Antunes de Sá

Presidente da CPL

mailto:licitacao@ecoporanga.es.gov.br
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Fundão

Prefeitura

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
0827/2018

Publicação Nº 126944

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 0827/2018

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios em caráter 
emergencial para atender as necessidades da Unidade 
Mista de Saúde Dr. Cesar Agostini.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: COMERCIAL LIDER LTDA -EPP

CNPJ Nº: 09.377.405/0001-18

VALOR TOTAL: R$2.041,65 (Dois mil quarenta e um reais 
e sessenta e cinco centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 12 de março de 2018.

Edmilson Carvalho de Araújo
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Fundão

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
0574/2018

Publicação Nº 126943

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 0574/2018

OBJETO: Fornecimento de exame denominado Cariótipo 
Sangue Periférico – Cultura 75h-GTG para atendimento à 
decisão judicial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: DNALAB CONSULTORIA GENÉTICA E EXA-
MES LABORATÓRIAIS LTDA

CNPJ Nº: 09.026.031/0001-96

VALOR TOTAL: R$510,00 (Quinhentos e dez reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 12 de março de 2018.

Edmilson Carvalho de Araújo
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Fundão

RESUMO CONTRATO SOCIAL7898/2017
Publicação Nº 126958

RESUMO DE CONTRATO DE TERMO DE ADESÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 7898/2017

TERMO DE ADESÃO N°. 002/2018

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

BENEFICIÁRIO: TAILANE SANTOS SILVA MUNIZ

CPF N°. 069.708.795-69

OBJETO CONTRATUAL: O Programa Especial de Auxilio 
Moradia para pessoas de baixa renda e em situação de 
vulnerabilidade ou risco habitacional no âmbito do Muni-
cípio de Fundão que visa disponibilizar acesso à moradia 
segura em caráter emergencial e temporário, mediante a 
concessão de benefícios para custear a locação de imóvel 
residencial.

VIGÊNCIA: A locação objeto do presente contrato terá 
prazo de duração de 06 (seis) meses, sujeitos as normas 
estabelecidas na Lei nº. 777/2011, iniciando-se a partir 
da data de assinatura do contrato de Adesão, podendo ser 
prorrogada por períodos sucessivos, até o limite estabele-
cido pelo artigo 1º da mencionada Lei.

VALOR MENSAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 008 – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
008100.0824400182.043 – Revitalização e Manutenção 
Programas de Assistências Emergenciais; 33904800000 – 
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física Fonte de Re-
curso: 13010000 – Recurso do FNAS 13990000 – Demais 
Recursos destinados a Assistência Social

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 777/2011.

Fundão/ES, 28 de Fevereiro de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão/ES
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RESUMO DE CONTRATO 0550/2018
Publicação Nº 126841

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0550/2018

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Artigo 24, inciso X, da Lei 
8.666/93.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: EDINEIA CARMEM BARCELOS

CPF Nº: 690.039.637-20

OBJETO: Locação de imóvel para atender as instalações 
das Secretarias Municipal de Serviços Urbanos Infraestru-
tura e Meio Ambiente- SESIM e Secretaria da Fazenda – 
SEFAZ,localizada na AV.Presidente Vargas, nº 15,Centro,-
CEP 29.185-000,Fundão/ES.

VIGÊNCIA: A locação objeto do presente contrato terá pra-
zo de duração de 34 (trinta e quatro) meses, iniciando-
se a partir da assinatura deste instrumento, podendo ser 
prorrogada por períodos sucessivos.

VALOR MENSAL: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos re-
ais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:003 – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SERV.URBANO INF. E MEIO AMBIENTE.

019100.04112200022.06 – Manutenção das Atividades 
Administrativas.

339036000000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Fí-
sica

16040000 – Royalties do Petróleo.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão

RESUMO DE CONTRATO 0812/2018
Publicação Nº 126840

RESUMO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0812/2018

LOCATARIO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: HELIO LOFEGO JUNIOR

CPF: 880.772.337-91

OBJETO: Locação de imóvel para atender a Secretaria Mu-
nicipal Educação - SEMED, para acomodar as instalações 
do Núcleo, RH da SEMED, Arquivo e depósito bem como 
do Setor Administrativo, Transporte Escolar e Merenda lo-
calizado à AV. José Agostini, n°204, Centro, Fundão - ES.

VIGÊNCIA: A locação objeto do presente contrato terá pra-
zo de duração de 12 (Doze) meses, iniciando-se a partir da 
assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogada por 
períodos sucessivos.

VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos re-
ais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

005100.1212200022.079 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DA SEMED.

3339036 – Outros serviços de terceiros – pessoa física

Fonte de Recurso:11010000 – MDE;11020000

16040000 – Royalties Federal.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES
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Governador Lindenberg

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 - EDITAL RETIFICADO
Publicação Nº 126935

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 (Edital Retificado)

Protocolo: até as 12:00h do dia

03 de abril de 2018.

Credenciamento, abertura e

Julgamento: às 12:30 h do dia

03 de abril de 2018.

O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio de seu pregoeiro, que abaixo subscreve, torna público que após 
alterações realizadas no edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 014/2018, objetivando a contratação de 
pessoa jurídica, para serviços de seguro total de veículos que compõe a frota do Município de Governador Lindenberg - Es 
e a do Fundo Municipal de Saúde, está reabrindo o prazo de abertura e julgamento da licitação mencionada para a data e 
horário acima estipulados. O edital (Retificado) poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Ade-
lino Lubiana, s/n, Centro, Governador Lindenberg – ES, ou através do endereço eletrônico: www.governadorlindenberg.
es.gov.br. Informações pelo telefone (27) 3744-5214 das 11:00h às 17:00h.

Gov. Lindenberg - ES, 21.03.2018.

Edigar Casagrande

Pregoeiro

http://www.governadorlindenberg.es.gov.br
http://www.governadorlindenberg.es.gov.br
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Guaçuí

Prefeitura

PROCESSO Nº  1.523/2018.   EXTRATO DO  SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO   Nº  018/2017
Publicação Nº 126855

Processo nº 1.523/2018.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017

Contratante: Município de Guaçuí-ES

Contratada: EDIFICAR ENGENHARIA LTDA - ME

DO PRAZO: Fica prorrogado pelo período de 21/03/2018 a 18/07/2018, o prazo constante no item 5.1 do contrato supra-
mencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais cláusulas do referido Contrato, permanecem inalteradas.

Guaçuí - ES., 19 de março de 2018.

HERMES AFONSO GUIMARÃES

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos
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Guarapari

Prefeitura

CANCELAMENTO DO LOTE 02 PP 022/2018
Publicação Nº 126849

AVISO DE CANCELAMENTO DO LOTE 02 DO PE 022 18

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, torna público o CANCELAMENTO do LOTE 02 Pregão eletrônico nº: 022/2018, processo nº: 
23.063/2017, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN-
TO-UPA-SEMSA, conforme justificativa nos autos.

Guarapari/ES, 21 de março de 2018.

LUCIANE NUNES DE SOUZA

Pregoeira
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Ibiraçu

Prefeitura

RESOLUÇÃO CMS 01/2018
Publicação Nº 126964

Resolução CMS – Ibiraçu/ES, nº 01, de 20 de Março de 
2018

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, em 
cumprimento com as deliberações do Conselho Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições regimentais e atri-
buições conferidas pela Lei Municipal nº 2.647/2006, atri-
buições capituladas na Lei Federal nº 8.142 de 28 de de-
zembro de 1990, na Lei Federal nº 8.080/1990, e Portaria 
nº 3.332/06.

RESOLVE “ad referendum”:
Art. 1º: APROVAR O PLANO DE CONTINGÊNCIA CON-
TRA A DENGUE, ZIKA VÍRUS E FEBRE CHIKUNGUNYA 
(2017/2018).
Art. 2º: Esta resolução entre em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições contrárias.

Adriana Siqueira Piol
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 01, de 20 de Março de 
2018, nos termos da Portaria de Nomeação nº 17.900 de 
24/03/2017.

Rosiclea Pelissari Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

RESULTADO DO PREGÃO 022/2018
Publicação Nº 126930

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
do PP acima citado, onde declara vencedora a empresa: 
Rodrigo Ely mainardi ME dos Lotes 01 (R$ 5.900,00) e do 
Lote 02 (R$ 10.000,00).

Luana Guasti

Pregoeira

RESUMO DE CONTRATOS Nº 058 A 061/2018
Publicação Nº 126827

Resumo dos Contratos

Nº. 058 A 061/2018

Contratante: Município de Ibiraçu e o Fundo Municipal de 
Assistência Social. Objeto: aquisição de materiais de cons-
trução para reforma de unidades habitacionais, a pedido 
da SEMOSI e SEMADH. Procs. Nº 5394/17 e nº 074/18, 
PP nº 016/18. Contratados: CT 058: 2C COM. E SERV. EI-
RELI ME, CNPJ nº 09.623.361/0001-69, R$ 30.888,00; 
CT 059: ARCO-IRIS COM. FORNEC. LTDA EPP, CNPJ nº 
30.576.979/0001-01, R$ 93.147,50; CT 060: DT MAT. 
DE CONST. EIRELI ME, CNPJ nº 22.193.764/0001-83, R$ 
21.667,00; CT 061: PIGNATON MAT. DE CONST. LTDA EPP, 
CNPJ nº 01.617.527/0001-22 R$ 133.790,00. Vigência: 
31/12/2018.

Ibiraçu/ES, 20 de março de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 3203/2018
Publicação Nº 126999

PROJETO DE LEI Nº 3.203/2018

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PÚBLICA MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO QUE DENOMINA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

TÍTULO ÚNICO

O Município de Ibiraçu institui a Fundação Pedro Palácios.

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede, Foro, Duração, Finalidade e Pa-
trimônio

Seção I

Da Denominação

Art. 1º - A Fundação será denominada "Pedro Palácios"

Seção II
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Da Sede

Art. 2º - A sede da Fundação Pedro Palácios será na Locali-
dade de Pedro Palácios, Rio da Prata, Distrito de Pendanga, 
Zona Rural do Município de Ibiraçu, Espírito Santo.
Seção III

Do Foro

Art. 3º - O Foro da Fundação será o da Comarca de Ibiraçu, 
vedada a eleição de outro, por mais privilegiado que seja.

Seção IV

Da Duração

Art. 4º - A duração da Fundação será por prazo indeter-
minado.

Seção V

Dos Fins

Art. 5º - A Fundação terá por finalidade manter e adminis-
trar sob sua competência, mediante a execução direta de 
projetos, programas e planos de ações, com as seguintes 
finalidades:

I – acolher, em regime especial e de urgência, em especial 
as que forem encaminhadas pela Vara da Infância e da 
Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar e demais 
Instituições pertinentes, crianças e ou adolescentes com 
idade de 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, 
que se encontre em situação de abandono e ou vítimas de 
maus tratos;

II – preservação do vínculo familiar;

III – integração em família substituta, quando esgotadas 
os recursos de manutenção na família de origem;

IV – atendimento personalizado e em pequenos grupos;

V – desenvolvimento de atividades em regime de coedu-
cação;

VI – não desmembramento de grupos de irmãos, exceto 
sob determinação da Autoridade competente.

VII – evitar, sempre que possível, a transferência para ou-
tras entidades de crianças e/ou adolescentes acolhidos;

VIII – participação na vida da comunidade local;

IX – reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo 
máximo de 03 meses, dando ciência dos resultados à Au-
toridade competente;

X – oferecer atendimento personalizado com vestuário, ali-
mentação, higiene, apoio à saúde e programa educacional.

Parágrafo único. Para a consecução de sua finalidade a 
Fundação desenvolverá:

I – atividades de promoção humana e assistência social;

II – projetos de manutenção e captação de recursos públi-
cos e privados;

III – atividades de inclusão social que não visem apenas 
aquelas elencadas no caput e seus incisos deste Artigo;

IV – programas de caráter filantrópico e beneficente de 
natureza educacional, cultural e assistencial para atendi-
mento de todos, sem distinção de classe, raça, sexo, na-
cionalidade ou religião;

V – respeito integral às normas do meio ambiente;

VI – todas as demais atividades que sejam compatíveis 
com as finalidades desta Fundação.

Seção VI

Do Patrimônio

Art. 6º - O patrimônio inicial será constituído pelos seguin-
tes bens:

I - imóvel de propriedade do Município de Ibiraçu, consti-
tuído por uma área de 798,06m2, situada no lugar deno-
minado Rio da Prata, em Pedro Palácios, neste Município, 
devidamente registrada sob o nº 1 da Matricula 4932, do 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Ibiraçu, 
que será transferido para a Fundação, tão logo seja a mes-
ma constituída;

II - pelo acervo financeiro e patrimonial da ASSOCIAÇÃO 
CASA LAR FRANCISCO E JACINTA II, inscrita no CNPJ nº 
21.400.644/0001-47, constituído pela edificação, móveis, 
equipamentos e utensílios, a serem transferidos para a 
Fundação, e a construção será averbada no Registro Imo-
biliário consignado no inciso I deste Artigo.

Art. 7º - A receita da Fundação será constituída:

I - pelas rendas provenientes dos resultados de suas ati-
vidades;

II - pelos usufrutos que lhes forem constituídos;

III - pelas rendas provenientes dos títulos, ações ou ativos 
financeiros de sua propriedade ou operações de crédito;

IV - pelas rendas auferidas de seus bens patrimoniais, re-
ceitas de qualquer natureza ou do resultado das atividades 
de outros serviços que prestar;

V - pelas doações e quaisquer outras formas de benefícios 
que lhes forem destinadas;

VI - pelas subvenções, dotações, contribuições e outros 
auxílios estipulados em favor da Fundação pela União, 
pelos Estados e pelos Municípios, bem como por pessoas 
físicas, instituições públicas ou privadas, nacionais ou es-
trangeiras;
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VII - pelas rendas próprias de imóveis que vier a possuir e 
pelos rendimentos auferidos de explorações dos bens que 
terceiros confiarem à sua administração;

VIII - por outras rendas eventuais.

CAPÍTULO II

Dos Órgãos de Administração e sua Competência

Art. 8º - A organização Administrativa da Fundação é cons-
tituída da seguinte forma:

I - Conselho Administrativo;

II - Diretor Presidente;

III - Diretor Administrativo e Financeiro.

Art. 9º - Os cargos previstos no Art. 8º, serão providos 
por nomeação pelo Prefeito Municipal e empossar-se-ão 
mediante termo de posse e compromisso, assinados em 
livros próprios, independentemente de qualquer caução 
para garantia de responsabilidade de sua gestão.

Art. 10 - Os membros do Conselho Administrativo, seu 
Presidente e seus substitutos, não perceberão vencimen-
tos pelo desempenho de seus cargos.

Art. 11 - A remuneração do Diretor Administrativo e Finan-
ceiro será determinada pelo Presidente da Fundação, com 
a aprovação do Conselho Administrativo, não podendo ul-
trapassar o valor previsto para igual cargo da Estrutura 
Administrativa do Município.

CAPÍTULO III

Seção I

Do Conselho Administrativo

Art. 12 - O Conselho Administrativo é o Órgão soberano 
da Fundação e será composto pelos seguintes membros:

I - o Prefeito Municipal, que será o Presidente como mem-
bro nato;

II - o Procurador Geral do Município;

III - o Secretário de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano;

IV - um representante da Câmara Municipal;

V – três representantes da sociedade organizada;

Art. 13 - O Prefeito Municipal em seus impedimentos, será 
substituído pelo Vice-prefeito, e os demais membros do 
Conselho, por seus substitutos.

Art. 14 - As reuniões do Conselho de Administração serão 
secretariadas por um funcionário da Fundação, nomeado 
para o ato pelo Presidente do Conselho.

Art. 15 - O Conselho de Administração se reunirá uma vez 
por trimestre, e extraordinariamente quando convocado 
pelo Presidente ou por maioria absoluta de seus membros.

Art. 16 - As deliberações do Conselho de Administração se-
rão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, 
além do voto comum o de desempate.

Seção II

Art. 17 - Ao Diretor Presidente da Fundação compete a 
supervisão geral das atividades da Fundação, cabendo-lhe 
especificamente:

I - orientar a ação da Fundação segundo as diretrizes da 
política social do Município;

II - decidir sobre os planos e programas assistenciais da 
Fundação;

III - dirigir os negócios e operações da Fundação;

IV - prover, na forma da Lei, os cargos e funções da Fun-
dação bem como baixar os atos relativos à Administração 
de Pessoal;

V - submeter à apreciação do Conselho de Administração 
os assuntos de interesse da Fundação;

VI - apresentar ao Conselho de Administração, para apro-
vação o relatório anual dos trabalhos realizados;

VII - representar a Fundação ativa e passivamente, em 
Juízo ou fora dele, podendo constituir Mandatário;

VIII - remeter anualmente ao Tribunal de Contas do Esta-
do a prestação das contas da respectiva gestão;

IX - acompanhar os custos operacionais e atividades afins 
da Fundação;

X - ordenar as despesas da Fundação;

XI - baixar atos normativos concernentes aos procedimen-
tos administrativos;

XII - assinar convênios, consórcios, contratos, ajustes ou 
quaisquer modalidades de acordo com entidades públicas 
e privadas ou com pessoas físicas, com o intuito de asse-
gurar a plena realização dos objetivos da Fundação;

XIII - manter contatos e desenvolver ações junto a enti-
dades públicas e privadas para obtenção de recursos, doa-
ções, empréstimos e estabelecimento de acordos e convê-
nios que beneficiem a Fundação;

XIV - executar outras atividades correlatas.

Art. 18 - Ao Diretor Administrativo e Financeiro da Funda-
ção compete o planejamento, a coordenação, a execução 
e o controle das atividades administrativas e financeiras, e 
especificamente:
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I - substituir o Diretor Presidente quando de seu afasta-
mento legal;

II - coordenar a execução das atividades administrativas 
financeiras da Fundação;

III - manter-se atualizado sobre a legislação vigente para 
melhor desenvolvimento da Fundação;

IV - colaborar com seus subordinados na execução de 
qualquer projeto da Fundação;

V - examinar e assinar documentos e cheques, informar e 
dar despachos em processos de sua competência;

VI - sugerir ao Diretor Presidente, medidas e normas de 
interesse da Fundação;

VII - executar outras atividades correlatas.

Art. 19 - Os cargos públicos necessários à dotação de pes-
soa da Fundação constarão de anexos à presente Lei, e 
obedecerão quanto à admissão e remuneração o Plano de 
Carreira do Município, ajustando-se, quanto às tarefas, de 
cargos equivalentes do Plano de Carreira Geral.

Art. 20 - O assessoramento jurídico da Fundação será 
prestado pela Procuradoria do Município de Ibiraçu.

Art. 21 - O Regime Jurídico será o mesmo adotado para o 
Funcionalismo Público Municipal

Art. 22 - Os servidores municipais cedidos à Fundação te-
rão assegurados todos os direitos e vantagens previstos 
no Plano de Carreira e no Estatuto dos Servidores Munici-
pais, e os vencimentos serão pagos pela Fundação.

Art. 23 - O reajustamento dos vencimentos dos servido-
res da Fundação obedecerá aos mesmos índices previstos 
para a administração em geral, e ocorrerá na mesma data.

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 24 - Dentro do prazo de seis meses, será editado por 
Decreto do Poder Executivo o Regimento Interno da Fun-
dação.

Art. 25 - O Regimento Interno a que se refere o artigo 
anterior será elaborado pelo Conselho Administrativo da 
Fundação.

Art. 26 - Até que se realize concurso público para preen-
chimento dos cargos de carreira da Fundação, os funcioná-
rios necessários ao seu funcionamento serão admitidos na 
forma do que dispõe o inciso IX do Art. 37 da Constituição 
Federal, pelo Regime Jurídico do Município, podendo haver 
prorrogação, se necessário, não podendo, entretanto, ul-
trapassar o prazo de um ano.

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 19 de 
março de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 3.203/2017

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara de Ibiraçu,

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Encaminhamos à Vossa Excelência e, por seu intermédio, 
aos ilustres Pares na Câmara Municipal, o apenso Projeto 
de Lei que dispõe sobre Dispõe sobre a criação da Funda-
ção Pública Municipal de Assistência Social e Desenvolvi-
mento Humano que denomina.

Trata-se de proposição que amplia e dá vida às ações des-
te Município, no que concerne ao Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta, firmado em gestões passa-
das, entre a Municipalidade e o Ministério Público, para o 
desenvolvimento de ações de atendimento voltado para o 
abrigo temporário de crianças e adolescentes vítimas de 
violência física, sexual, psicológica, negligência e aban-
dono, acolhendo as referidas crianças e adolescentes que 
forem encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juven-
tude, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público, assim 
como, prestar-lhes a necessária proteção social.

Através do Decreto nº 4.917/2014, já desenvolvemos 
ações no sentido de colaborar de forma efetiva com a As-
sociação Casa Lar Francisco e Jacinta Unidade II, que vem 
realizando um excepcional trabalho de amparo às crianças 
e adolescentes do nosso Município, todavia, neste momen-
to impar, avançamos para a criação de uma Fundação Pú-
blica, de repercussão não só local, mas que poderá abran-
ger em termos de atendimento, uma amplitude maior, 
captando recursos dos níveis Federal e Estadual, além da 
captação de recursos da via privada, pois as Fundações 
são Instituições voltadas para ações maiores e, com efeito, 
conseguem atrair maior limite de investimentos.

Ibiraçu é um Município estratégico, por sua localização e 
tradição, e a Instituição desta Fundação, tem um caráter 
de vanguarda, em que se caminha na direção de objetos 
de extrema importância para um momento em que se vis-
lumbra a deterioração de parcela da sociedade por falta 
de um encaminhamento social de melhor estrutura e qua-
lidade, e, através desta Ação, certamente alcançaremos 
resultados importantes para o futuro próximo.

Desta forma, a proposição ora apresentada equaciona duas 
situações, a primeira que é de atendimento autárquico, fir-
mado entre o Município e o Ministério Público, e a segunda, 
que é a sensação de um dever cumprido, pois, e da natu-
reza da atividade política, buscarmos a todo o momento a 
melhoria das condições da sociedade que honrosamente 
temos a tarefa conjunta de traçar e dirigir o seu destino.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o 
presente Projeto de Lei nº 3.203/2018 à consideração de 
Vossa Excelência e Ilustres Pares, em virtude de ser um 
projeto de relevante interesse público, estou certo de que 
a presente proposição merecerá o apoio e a aquiescência 
para aprovação da matéria.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 19 de 
março de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA N° 724/2018
Publicação Nº 126863

PORTARIA N.º 724/2018

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR

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, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo 
nº 001518/2018 da Secretaria Municipal de Saúde - SE-
MUS.

RESOLVE:

Art. 1º - INTERROMPER as férias da servidora LUCIANA 
DE FÁTIMA FERREIRA, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMUS, matrícula nº 003499, programada para 
usufruir nos períodos de 12/03/2018 a 21/03/2018 e 
15/05/2018 a 03/06/2018, por necessidade imperiosa do 
serviço, conforme previsto no Art. 111 da Lei Complemen-
tar nº 001/2008, sendo que a reprogramação das férias se 
dará posteriormente conforme comunicado da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação retroagindo seus efeitos ao dia 19 de março de 
2018.

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

Itarana/ ES, 20 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 725/2018
Publicação Nº 126886

PORTARIA N.º 725/2018

LOCALIZA SERVIDOR

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, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 001534/2018 
de 20/03/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR o servidor ELMAR SILVA GONÇALVES, 
matrícula nº 003230, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, na 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF 
a partir do dia 20 de março de 2018.

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

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

Itarana/ ES, 20 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 726/2018
Publicação Nº 126936

PORTARIA Nº 726/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

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, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 001209/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal do contrato abaixo discrimina-
do, com prazo de vigência de 12 (doze) meses contados 
a partir da data da assinatura do contrato, cujo objeto é 
a Contratação de Empresa especializada na prestação de 
serviços de Engenharia Civil, visando atender as neces-
sidades do Ginásio Poliesportivo de Itarana, o Servidor 
indicado: ZENEIDI RIBEIRO DOS SANTOS DAS POSSES, 
matrícula 000137.
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DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N° 000047/2018

Contratado: GUIA ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJA-
MENTO LTDA

Valor total do Contrato: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 20 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

ZENEIDI RIBEIRO DOS SANTOS DAS POSSES

PORTARIA N° 727/2018
Publicação Nº 126984

PORTARIA Nº 727/2018

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que a servidora ANA PAULA FIOROTTI, ma-
trícula n° 004574, lotada na Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos não poderá acompanhar 
a fiscalização dos referidos contratos.

Considerando que o referido servidor atua como Fiscal de 
Contrato relacionado no artigo 1º desta Portaria, com men-
ção às respectivas Portarias de nomeação n° 453/2017 e 
454/2017;

Considerando a necessidade de não haver interrupção nos 
atos de fiscalização nos contratos identificados.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor REGINALDO VITORINI, matrícu-
la nº 003487, lotado na Secretaria Municipal de Transpor-
tes, Obras e Serviços Urbanos, como fiscal dos contratos 
abaixo discriminados:

CONTRATO N° 202/2017

Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE-
SARIAL LTDA EPP
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Valor total do Contrato: R$ 1.203.130,00 (um milhão du-
zentos e três mil cento e trinta reais).

CONTRATO N° 203/2017

Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE-
SARIAL LTDA EPP

Valor total do Contrato: R$ 1.295.541,60 (um milhão du-
zentos e noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e um 
reais e sessenta centavos).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 20 de março de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

REGINALDO VITORINI

RESCISÃO 
Publicação Nº 126926

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

(Transporte Escolar da Rede Estadual)

PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2017

Processo N°.: 001730/2017 de 20 de abril de 2017

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: Z E TRASPORTES LTDA ME

O Município de Itarana/ES, com base nas informações 
constantes no Processo nº 000766/2018, da Secretaria 
Municipal Requerente, efetua a sua Rescisão Unilateral do 
referido Contrato n° 129/2017, com Base Legal, artigos 
58, I, 78, 79, e 80 da Lei n°8.666/93 e Cláusula Décima 
do contrato, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido o Contrato nº 129/2017, da empresa Z E 
TRASPORTES LTDA ME, à partir do dia 09/02/2018, garan-
tidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação 
recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.
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Os Contratantes firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas 
abaixo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 20 de março de 2018.

CONTRATANTE: _________________________________

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

CONTRATADA: __________________________________

Z E TRASPORTES LTDA ME

Sr. Renato Meneghel

Testemunhas: __________________________________

RESCISÃO 
Publicação Nº 126925

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

(Transporte Escolar da Rede Estadual)

PREGÃO PRESENCIAL N°. 027/2017

Processo N°.: 001730/2017 de 20 de abril de 2017

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA ME

O Município de Itarana/ES, com base nas informações 
constantes no Processo nº 000766/2018, da Secretaria 
Municipal Requerente, efetua a sua Rescisão Unilateral do 
referido Contrato n° 126/2017, com Base Legal, artigos 
58, I, 78, 79, e 80 da Lei n°8.666/93 e Cláusula Décima 
do contrato, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido o Contrato nº 126/2017, da empresa 
TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA ME, à partir do dia 
09/02/2018, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação 
recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Os Contratantes firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas 
abaixo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 20 de março de 2018.

CONTRATANTE: _________________________________
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Ademar Schneider
Prefeito Municipal

CONTRATADA: __________________________________
TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA ME
Sr. André Meneghel

Testemunhas: __________________________________

RESCISÃO 
Publicação Nº 126923

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

(Transporte Escolar da Rede Municipal)

PREGÃO PRESENCIAL N°. 025/2017

Processo N°.: 001434/2017 de 03 de abril de 2017

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: EGNO MENEGHEL JUNIOR ME

O Município de Itarana/ES, com base nas informações 
constantes no Processo nº 000764/2018, da Secretaria 
Municipal Requerente, efetua a sua Rescisão Unilateral do 
referido Contrato n° 095/2017, com Base Legal, artigos 
58, I, 78, 79, e 80 da Lei n°8.666/93 e Cláusula Décima 
do contrato, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido o Contrato nº 095/2017, da empresa EGNO 
MENEGHEL JUNIOR ME, à partir do dia 05/02/2018, garan-
tidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação 
recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Os Contratantes firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas 
abaixo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 20 de março de 2018.

CONTRATANTE: _________________________________

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

CONTRATADA: __________________________________

EGNO MENEGHEL JUNIOR ME

Sr. Egno Meneghel Junior

Testemunhas: __________________________________
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João Neiva

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018
Publicação Nº 126980

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público que fará re-
alizar no dia 04 de Abril de 2018, às 09 horas, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – PARTICIPAÇÃO EX-
CLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE, sob o n.º 010/2018, do tipo Menor Preço 
por Item, cujo objeto é a Aquisição de Gás de cozinha – 13 
k e Água mineral – 20 litros, para atender as demandas 
da SEMED, Escola Municipal de Educação Infantil e Funda-
mental, Secretaria Municipal de Agricultura, Viveiro Muni-
cipal, SEMTADES, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, SEMSA, 
Unidades de Saúde, CAPS, Vigilância em Saúde, CREFNEI-
VA, Secretaria Municipal de Administração e a Sede desta 
Prefeitura, conforme Termos de Referência. O edital e de-
mais informações poderão ser obtidos junto ao Setor de 
Licitações desta Prefeitura, site da Prefeitura Municipal ou 
através do e-mail: licitacao@joaoneiva.es.gov.br

João Neiva-ES, 20 de Março de 2018.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018
Publicação Nº 126981

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público que fará reali-
zar no dia 05 de Abril de 2018, às 09 horas, licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSI-
VA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, sob o n.º 011/2018, do tipo Menor Preço por Item, 
cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento 
de materiais variados, visando a segurança da preparação 
da alimentação escolar com entrega unitária na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto – SEMED, para atender 
as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo 
com o processo protocolado sob nº 2.788/2017. O edital e 
demais informações poderão ser obtidos junto ao Setor de 
Licitações desta Prefeitura, site da Prefeitura Municipal ou 
através do e-mail: licitacao@joaoneiva.es.gov.br

João Neiva-ES, 20 de Março de 2018.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018
Publicação Nº 126982

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público que fará re-
alizar no dia 06 de Abril de 2018, às 09 horas, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – PARTICIPAÇÃO EX-
CLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE, sob o n.º 012/2018, do tipo Menor Preço 
por Item, cujo objeto é a Aquisição de pão tipo francês, 
manteiga, pó de café e açúcar, para atender os usuários do 
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e aos diversos se-
tores da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os 
processos protocolados sob nºs 4.572/2017 e 0538/2018. 
O edital e demais informações poderão ser obtidos junto 
ao Setor de Licitações desta Prefeitura, site da Prefeitura 
Municipal ou através do e-mail: licitacao@joaoneiva.es.gov.br

João Neiva-ES, 20 de Março de 2018.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018
Publicação Nº 126983

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público que fará re-
alizar no dia 10 de Abril de 2018, às 09 horas, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, sob o n.º 013/2018, do tipo Menor Pre-
ço por Item, cujo objeto é a Contratação de empresa es-
pecializada nos serviços de instalação de aparelhos de ar 
condicionado, tipo Split, de diversas potências, conforme 
especificações, quantitativos, locais e condições constan-
tes no Termo de Referência, de acordo com o processo 
protocolado sob nº 4.836 de 23/11/2017. O edital e de-
mais informações poderão ser obtidos junto ao Setor de 
Licitações desta Prefeitura, site da Prefeitura Municipal ou 
através do e-mail: licitacao@joaoneiva.es.gov.br

João Neiva-ES, 20 de Março de 2018.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 017/2017
Publicação Nº 126846

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/17

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA E A EMPRESA GESTTI – GES-
TÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP.

O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO 
NEIVA/ES - DE JOÃO NEIVA, CNPJ nº 31.776.248/0001-
72, com sede na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, 
João Neiva, ES, neste ato representado pelo Diretor Ge-
ral o Sr. SEGUNDO MAMUEL ALVAREZ TORRES, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
GESTTI – GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ nº 14.393.106/0001-07, com en-
dereço a Praça Dom Cristiano, nº 10, Conjunto B., Loja, 
01, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-004, representada por 
sua proprietária a Srª. VIVIANA LUZIA DA SILVA OLIVEI-
RA, inscrita no CPF sob nº 0042.448.066-28 e RG MG-
10071581, resolvem, na melhor forma de direito, ADITAR 
o Contrato nº 017/2017, conforme Processo Administrati-
vo nº 041 de 11/01/2018, mediante as seguintes Cláusu-
las e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo consiste na 
prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 
017/2017, firmado entre as partes, por mais 12(doze) me-
ses, contados a partir de 03/03/2018, com fulcro no Art. 
57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1. A despesa com execução do objeto do presente Termo 
Aditivo ocorrerá na conta:

Órgão: 031 - Unidade: 101 – Programa de Trabalho: 
1751200462.151
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00000 - Fonte: 200000 
- Ficha: 45

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contra-
tuais.

3.2. E por estarem as partes assim, justos e acordados, 
assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas.

João Neiva, 26 de Fevereiro de 2018.

SAAE DE JOÃO NEIVA/ES
CONTRATANTE

GESTTI – GESTÃO E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA EPP LTDA ME CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) ____________________________ 

2 ____________________________

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017
Publicação Nº 126883

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017

TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO FIRMADO EN-
TRE O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO 
NEIVA/ES E A EMPRESA TRACVEL PEÇAS PRA TRATORES 
LTDA ME.

O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
JOÃO NEIVA/ES , CNPJ nº 31.776.248/0001-72, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva, 
ES, neste ato representado pelo Diretor Geral o Sr. SE-
GUNDO MANUEL ALVAREZ TORRES, portador do CPF nº 
705.532.627-34, brasileiro, casado, residente na Rua Prí-
mula nº 22 – Bairro São Marcos – Aracruz/ES, CEP 29.190-
736, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
e de outro lado a empresa TRACVEL PEÇAS PRA TRATORES 
LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 05.333.100/0001-53, com 
endereço na Rua Waldir Junger, 251 – Loja 02, Bairro Alvo-
rada – Vila Velha/ES, CEP 29.117-600, representada pelo 
seu proprietário o Sr. FABRÍCIO ALVES DA SILVA ARAÚJO, 
neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, tendo 
em vista contrato celebrado entre as partes objetivando o 
fornecimento de combustível para atender o SAAE duran-
te o exercício de 2017, na forma de Pregão Presencial nº 
004/2017, o qual resolvem, na melhor forma de direito, 
ADITAR o Contrato nº 021/2017 de 12/04/2017, conforme 
cláusulas que se seguem abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

2.1. “ACRESCE 25% ao valor do Contrato Original, que pas-
sa de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para R$ 37.500,00 
(Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas com a execução do presente contrato 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, 
para o corrente exercício de 2018, assim classificados:

Órgão: 31 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1751200442.140

Elemento de Despesa: 3.1.90.30.00000 – Fonte: 200000 
– Ficha: 31



21/03/2018 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 974

www.diariomunicipales.org.br

Página 81

Órgão: 31 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 
1751200462.151

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00000 – Fonte: 200000 
– Ficha: 45

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas e 
condições do contrato ora aditado.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente 
instrumento em 03(três) vias de igual e inteiro teor, jun-
tamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza 
seus efeitos legais.

João Neiva, 12 de Março de 2018.

SAAE DE JOÃO NEIVA/ES
CONTRATANTE

TRACVEL PEÇAS PRA TRATORES 
LTDA ME CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) ____________________________ 

2 ____________________________

PORTARIA Nº 87-2018
Publicação Nº 126897

PORTARIA Nº 087, de 20 de Março de 2018.

Concede abono a 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.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor CARLOS HUMBERTO GA-
BRIEL, ocupante do cargo de Operador de ETA, Classe “E”, 
Nível XIV.5, a licença de 01 (um) dia referente ao Abono 
do Servidor Público no período de 21/03/2018, conforme 
Lei nº 2.790 de 11/09/2015.

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

João Neiva/ES, 20 de Março de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

RESUMO DE CONTRATOS Nº 013 E 014/2018
Publicação Nº 126890

RESUMO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE JOÃO NEIVA/ES CNPJ: 31.776.248/0001-72. Pregão 
Presencial nº 004/18. Proc. 648/17. OBJETO: Contratação 
de empresa para aquisição de material de higiene, limpeza, 
entre outros para atender ao SAAE. CT 013/18:ADVENTU-
RE DISTRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ nº 09.299.404/0001-
00, no valor total de R$ 1.511,35. CT 014/18: A&C CO-
MERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 10.962.026/0001-74, no valor 
total de R$ 5.276,48. Vigência: 31/12/18. Assinatura: 
20/03/18.

João Neiva, 20 de Março de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor do SAAE

Portaria n° 6.127/17
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO - ERRATA - TOMADA DE PREÇO 001-2018
Publicação Nº 126927

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

ERRATA TOMADA DE PREÇO 001-2018

Contratação de empresa espacializada para gestão da tec-
nologia da informação e comunicação para atendimento da 
secretaria municipal de Finanças

Onde se-lê: Tomada de Preço 003-2018.

Leia-se: Tomada de Preço 001-2018

Mantenópolis/ES, 20 de março de 2018.

Kleber Alessandro da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - 008-2018
Publicação Nº 126961

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº- 007/2018

OBJETO: Aquisição estimada de materiais de limpeza para 
atender as diversas secretarias do município de Mantenó-
polis/ES.

EMPRESA VENCEDORA:

1) DA VILA COMÉRCIO LTDA - ME

Valor: R$ 50.930,05 (cinquenta mil, novecentos e trinta 
reais e cinco centavos)

Mantenópolis/ES, 21 de março de 2018.

Erminio Martins de Jesus

Pregoeiro da P.M.M.

AVISO DE RESULTADO - 004-2018
Publicação Nº 126843

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº- 012/2018

OBJETO: Aquisição de serviços e fornecimento e suporte 
técnico de link de dados para acesso a internet nas secre-
tarias municipais.

EMPRESA VENCEDORA:

1) CONSTRUTORA AJB LTDA ME

Valor: R$ 434.000,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil 
reais).

Mantenópolis/ES, 20 de março de 2018.

Erminio Martins de Jesus

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA 
001-2018

Publicação Nº 126848

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLCIA

Nº- 001/2018

OBJETO: Aquisição gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar para o preparo da merenda escolar das escolas de 
ensino fundamental e educação infantil para atender as 
necessidades do Município de Mantenópolis/ES

PRODUTORES RURAIS:

1) SILVANY GOMES DE CARVALHO MENEGAZZO, inscri-
ta na Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) sob o n° 
SWD0094893527800711130933 com o valor de R$ 
3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais) 
+ 30% (trinta por cento de comercialização de produtos 
orgânico) = 4.647,50 (quatro mil, seiscentos e quaren-
ta e sete reais e cinquenta centavos); 02) JOÃO BATIS-
TA PEREIRA, inscrito na Declaração de Aptidão Pronaf 
(DAP) sob o n° SDW00512950246912405160144 com o 
valor de R$ 3.963,00 (três mil, novecentos e sesseta e 
três reais) + 30% (trinta por cento de comercialização 
de produtos orgânico) = R$ 5.151,90 (cinco mil, cento e 
cinquent e um reais e noventa centavos); 03) WALMIR 
EGGERTH, inscrito na Declaração de Aptidão do Pronaf 
(DAP) sob o n° SDW0015386807420402161004 com o 
valor de R$ 12.852,00 (doze mil, oitocentos e cinquen-
ta e dois reais); 04) SÁVIO DE CARVALHO MENEGAZ-
ZO, inscrito na Declaração de Aptidão Pronaf (DAP) sob 
o n° SDW0147260287070511130830 com o valor de R$ 
3.575,00 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais); 
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05) ELIANE BARBOSA, inscrito na Declaração de Aptidão 
do Pronaf (DAP) sob o n° SDW0081074877022806170116, 
com o valor de R$ 5.551,00 (cinco mil, quinhentos e cin-
quenta e um reais) 06) JOSE NEZIO CHAGAS, inscri-
to na Declaração de Aptidão Pronaf (DAP) sob o n° IN-
-ES0057000-00016-080910 com o valor de R$ 4.108,00 
(quatro mil, cento e oito reais); 07) CLEUDIENE DE SOU-
ZA MARQUES VITALINO, inscrita na Declaração de Aptidão 
Pronaf (DAP) sob o n° SDW0102129507890807130935 
com o valor de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e no-
venta e oito reais); 08) DEVANIR PINTO SOUZA, ins-
crita na Declaração de Aptidão Pronaf (DAP) sob o n° 
SDW008145417716112130346 com o valor de R$ 6.311,00 
(seis mil, trezentos e onze reais); 09) JORGE BORGUE FI-
LHO, inscrito na Declaração de Aptidão Pronaf (DAP) sob 
o n° SDW0102251007031911130826 com o valor de R$ 
3.385,00 (três mi, trezentos e oitenta e cinco reais); 10) 
ROBSON FELIPE EGGERTH, inscrito na Declaração de Apti-
dão Pronaf (DAP) sob o n° SDW0147404167192102171029 
com o valor de R$ 13.272,00 (treze mil, duzentos e se-
tenta e dois reais). 11) ELMIRO COELHO DE SOUZA, ins-
crito na Declaração de Aptidão Pronaf (DAP) sob o n° 
SDW419171976912809160934 com o valor de R$ 6.062,50 
(seis mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 12) 
WESLY COLEHO DE SOUZA, inscrito na Declaração de Apti-
dão Pronaf (DAP) sob o n° SDW008871818251808160354 
com o valor de R$ 6.022,50 (seis mil, vinte e dois re-
ais e cinquenta centavos) 13) JORGE CORREIA DIAS, 
inscrito na Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) sob 
o n° SDW0073796407392905131015 com o valor de R$ 
6.401,00 (seis mil, quatrocentos e um reais); 14) AIL-
TON PEREIRA LOPES, inscrito na Declaração de Aptidão 
do Pronaf (DAP) sob o n° SDW092279857511802161058 
com o valor de R$ 2.856,00 (dois mil, oitocentos e cin-
quenta e seis reais). 15) WALDEMAR FEREIRA DE CARVA-
LHO, inscrito na Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) 
sob o n° SD0264779207000407130218 com o valor de 
R$ 7.070,00 (sete mil, setenta reais) 16) OLGA MARIA 
BATISTA DUTRA, inscrito na Declaração de Aptidão do 
Pronaf (DAP) sob o n° SDW0093309677100702140151 
com o valor de R$ 8.941,00 (oito mil, novecentos e qua-
renta e um reais; 17) VALDINEIA ALMEIDA DA SILVA, 
inscrito na Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) sob 
o n° SDW0124941347810609130137 com o valor de R$ 
3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais; 18) MARIA 
APARECIDA MARTINS, inscrito na Declaração de Aptidão 
do Pronaf (DAP) sob o n° SDW0643489626340208161009 
com o valor de R$ 5.551,00 (cinco mil, quinhentos e 
cinquenta e um reais). 19) ANDRÉ PEREIRA RODRI-
GUES, inscrito na Declaração de Aptidão do Pronaf 
(DAP) sob o n° SDW0049941216800108170821 com 
o valor de R$ 3.763,00 (três mil, setecentos e sessenta 
e três reais; 20) NEUZA BRAZ DE OLIVEIRA LIMA, ins-
crito na Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) sob o 
n° SDW0115677767442702180904 com o valor de R$ 
3.900,00 (três mil, novecentos reais). 21) NEUZA BRAZ 
DE OLIVEIRA LIMA, inscrito na Declaração de Aptidão do 
Pronaf (DAP) sob o n° SDW00073796407392602181000, 
com o valor de R$ 5.968,00 (cinco mil, novecentos e ses-
senta e oito reais).

VALOR TOTAL: R$ 125.966,40 (cento e vinte e cinco mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

Mantenópolis/ES, 20 de março de 2018.

Kleber Alessandro da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO 008-2018
Publicação Nº 126960

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO

N° 007/2018

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu 
pregoeiro e Equipe de Apoio torna público que fará realizar 
a licitação cujo objeto é a Aquisição estimada de materiais 
de limpeza para atender as diversas secretarias do muni-
cípio de Mantenópolis/ES, que será realizada no dia 15 de 
março de 2018. Protocolo: até às 08 horas e 30 minutos. 
Abertura: 08 horas e 40 minutos, que será realizada nas de-
pendências da Prefeitura Municipal de Mantenópolis. A ínte-
gra do Edital se encontra disponível para download no sítio 
eletrônico, www.mantenopolis.es.gov.br. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 28 de fevereiro de 2018.

ERMINIO MARTINS DE JESUS

Pregoeiro da P.M.M.
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Montanha

Prefeitura

DECRETO Nº 003/RH/2017 - FICA NOMEADO DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO O SR. PABLO OLINTO DE OLIVEIRA SOUZA 

Publicação Nº 126878
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LEI Nº 797, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 - DISPÕE SOBRE A NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
DO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES

Publicação Nº 126879
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LEI Nº 812, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 - CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DES-
PORTO

Publicação Nº 126931
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Pedro Canário

Câmara Municipal

CARTA CONVITE Nº 001/2018
Publicação Nº 126949

Carta Convite nº 001/2018

A Câmara Municipal de Pedro Canário-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com sede à Rua Dr. Washington 
Luiz da Silva, S/N, Novo Horizonte, Pedro Canário – ES, torna público, para conhecimento aos interessados que de acor-
do com as Leis Federais nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994 e Lei 9648 de 27 de maio de 1998, fará realizar, conforme Processo Administrativo nº 7.208/2018, CARTA 
CONVITE, no Tipo Menor Preço Global, visando selecionar empresas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA EN-
GENHARIA CIVIL, PARA REFORMA DO TETO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, conforme o disposto 
em Edital, e respectivos anexos que dele passam a fazer parte integrante, disponível na Secretaria da Câmara Municipal, 
maiores informações pelo tel. 027-3764-2226 ou pelo e-mail, camarapc1@hotmail.com

Pedro Canário – ES, 20 de Março de 2018.

BERNARDO CAMPORES EPICHIN

Presidente da CPL

ERRATA DECISÃO DA CARTA CONVITE Nº 001/2018
Publicação Nº 126968

Decisão da Carta Convite nº 001/2018

Onde se lê: Declaro provido o recurso da Empresa AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA EPP. En-
tretanto, mesmo com o provimento do recurso não foi possível habilitar o número legal de no mínimo 3 empresas, desta 
forma, com fundamento nas Sumulas nº 222 e 248 do TCU, impõe-se a repetição dos convites com a convocação de outros 
possíveis interessados, à ser publicado também em Diário Oficial.

Leia-se: A Câmara Municipal de Pedro Canário-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com sede à Rua Dr. 
Washington Luiz da Silva, S/N, Novo Horizonte, Pedro Canário – ES, declara provido o recurso da Empresa AUTOMAÇÃO 
MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA EPP. Entretanto, mesmo com o provimento do recurso não foi possível habili-
tar o número legal de no mínimo 3 empresas, desta forma, com fundamento nas Sumulas nº 222 e 248 do TCU, impõe-se 
a repetição dos convites com a convocação de outros possíveis interessados, à ser publicado também em Diário Oficial.

Pedro Canário – ES, 19 de Março de 2018.

BERNARDO CAMPORES EPICHIN

Presidente da CPL

mailto:camarapc1@hotmail.com
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Piúma

Prefeitura

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- MANOBRAS RADICAIS
Publicação Nº 126965

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, com fulcro no Decreto Municipal nº 1.118/2017 e sua alteração, através do Secretário 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Sr. Max Antônio Citty, no uso de suas atribuições torna público, para cumprimento 
do disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE MANOBRAS RADICAIS COM MOTOS DE 
250 À 1000CC, para apresentação no dia 31/03/2018, em frente à Praça Dona Carmem, na Avenida Beira Mar, visando 
atender a Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer.

VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

PROCESSO Nº: 769/2018

Max Antônio Citty

Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

CONTRATO Nº 045/2018
Publicação Nº 126837

CONTRATO Nº 045/2018

Processo nº 10.006/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: CONSTRUTORA DIAMANTINA EIRELI ME, CNPJ nº 06205.481/0001-58

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para manutenção preventiva, corretiva, remo-
delação, eficientização e de ampliação do sistema de iluminação pública do município de Piúma/ES – Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Constam nos autos do processo os seguintes trâmites.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: 12(doze) dias.

DATA DE ASSINATURA: 15/03/2018.

VALOR GLOBAL: R$ 156.894,00 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais)

André Layber Miranda

Secretário Municipal de Obras e Serviços
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Presidente Kennedy

Prefeitura

P.E 014/2018
Publicação Nº 126892

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

014/2018

PROCESSO 20235/2017

O município de Presidente Kennedy-ES, através da pregoeira oficial, torna público aos interessados que fará realizar lici-
tação na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo menor preço para contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços para coordenação, regência, coreografia, manutenção e ensino de música, a fim de atender a banda marcial 
de Presidente Kennedy e continuidade da criação da banda sinfônica municipal. O edital estará disponível nos sites www.
presidentekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, localizado na Rua Antônio Jaques Soares, 54, 
Centro (ao lado da sede da Polícia Militar), nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 11/04/2018.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 11/04/2018.

Presidente Kennedy, 20/03/2018

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

ACORDO DE COOPERAÇÃO 018/2018
Publicação Nº 126988

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, torna público que 
firmou o Acordo de Cooperação, que segue:
Resumo do Acordo de Cooperação n° 018/2018, com a 
Cooperativa Agropecuaria Centro Serrana. Objeto: Mútua 
colaboração entre os partícipes na identificação e a im-
plementação de ações e de projetos que contribuam no 
âmbito da Agricultura Familiar Agrícola, conforme deta-
lhado no Plano de Trabalho. Fornecimento em COMODA-
TO de 01 Veículo, tipo Caminhão Carroceria em Madeira, 
Marca Volkswagen, Modelo 8.160 Delivery Ano/Modelo 
2017/2018, Chassi 9531M52PXJR808610 - Placa PPV-
7106, cor branca, o qual será utilizado para transporte 
de produtos agrícolas comercializados e escoamento de 
matéria prima entre as fábricas da cooperativa, destina-
do a OSC; Vigência: 01/03/2018 a 08/08/2018; Processo: 
19371/2017.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

CONTRATO FMS 024 E 025/2018
Publicação Nº 126854

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93. que firmou, o que segue:
Contrato FMS nº 024/2018: Contratada: Hospidrogas 
Comercio Prod.Hospitalares LTDA. Objeto: Aquisição de 
materiais medicos hospitalares para a secretaria de saú-
de e suas unidades conforme descriçoes contidas no ane-
xo do contrato e conforme descrições contidas no edital 
que originou a Ata de Registro de Preços-FMS 14/2017 
- Concorrência 06/2017 e demais informações constantes 
no processo. Prazo: 19/02/2018 a 18/02/2019. Dotação: 
0000201030100142.043 - Manutenção e ampliação das 
Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00022 - Fonte de Re-
curso - 12010000. Valor: R$ 31.605,70.
Contrato FMS nº 025/2018: Contratada: Holy Med Com. 
de Prod. Medicos Hospital. Eireli ME. Objeto: Aquisição de 
materiais medicos hospitalares para a secretaria de saúde 
e suas unidades, conforme descrições contidas no ane-
xo do contrato, conforme descrições contidas no edital 
que originou a Ata de Registro de Preços-FMS 13/2017 
- Concorrência/06/2017 e demais informações constante 
no processo. Prazo: 19/02/2018 a 18/02/2019. Dotação: 
0000201030100142.043 - Manutenção e ampliação das 
Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00022 - Fonte de Re-
curso - 12010000. Valor: R$ 20.776,50.
Processo nº 783/2017.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO DE ESTAGIO 024/18 A 
033/18

Publicação Nº 126867

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 024/2018: Contratada: Conselho 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Gra-
ça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o aprimoramen-
to técnico-profissional a aluna Anafithali Andrade Hof-
fmann, 2ª Série do Ensino Médio. Período: 12/03/2018 a 
31/12/2018. Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). 
Processo: 2630/2018.

Contrato de Estágio nº 025/2018: Contratada: Conselho 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Gra-
ça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o aprimoramento 
técnico-profissional ao aluno Fabio Henrique Schaeffer, 1ª 
Série do Ensino Médio. Período: 12/03/2018 a 31/12/2018. 
Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). Processo: 
2629/2018.

Contrato de Estágio nº 026/2018: Contratada: Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental e Médio “São Luis”. Objeto: 
estágio objetivando o aprimoramento técnico-profissio-
nal ao aluno Joynan Lagass Loose, 3ª Etapa da Educa-
ção de Jovens e Adultos - EJA. Período: 12/03/2018 a 
31/12/2018. Valor: 60% do salário mínimo (06 horas/dia). 
Processo: 2631/2018.

Contrato de Estágio nº 028/2018: Contratada: Conselho 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Gra-
ça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o aprimoramento 
técnico-profissional ao aluno Cesar Augusto Ramalho de 
Carvalho, 2ª Série do Ensino Médio. Período: 19/03/2018 
a 31/12/2018. Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/
dia). Processo: 2932/2018.

Contrato de Estágio nº 029/2018: Contratada: Conselho 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Gra-
ça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o aprimoramento 
técnico-profissional ao aluno Jonathan da Silva Santos, 3ª 
Série do Ensino Médio. Período: 21/03/2018 a 31/12/2018. 
Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). Processo: 
3109/2018.

Contrato de Estágio nº 030/2018: Contratada: Conselho 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Gra-
ça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o aprimoramen-
to técnico-profissional ao aluno Luiz Gustavo Berger da 
Silva, 1ª Série do Ensino Médio. Período: 21/03/2018 a 
31/12/2018. Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). 
Processo: 3476/2018.

Contrato de Estágio nº 031/2018: Contratada: Conselho 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Gra-
ça Aranha”. Objeto: estágio objetivando o aprimoramen-
to técnico-profissional ao aluno Patrick Schaefer Domin-
gos, 3ª Série do Ensino Médio. Período: 21/03/2018 a 
31/12/2018. Valor: 40% do salário mínimo (04 horas/dia). 
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Processo: 3231/2018.

Contrato de Estágio nº 032/2018: Contratada: Instituto 
de Ensino Superior da Região Serrana – Faculdade da Re-
gião Serrana - FARESE. Objeto: estágio objetivando o apri-
moramento técnico-profissional a aluna Larissa de Souza, 
1º Período do curso de Pedagogia - Pedagogo. Período: 
22/03/2018 a 31/12/2018. Valor: 75% do salário mínimo 
(06 horas/dia). Processo: 3107/2018.

Contrato de Estágio nº 033/2018: Contratada: Escola 
Superior São Francisco de Assis – ESFA. Objeto: estágio 
objetivando o aprimoramento técnico-profissional a aluna 
Bianca Berger Amorim, 2º Período do curso de Graduação 
em Educação Física - Modalidade Licenciatura. Período: 
26/03/2018 a 31/12/2018. Valor: 75% do salário mínimo 
(06 horas/dia). Processo: 3108/2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PORTARIA N° 708/2018
Publicação Nº 126832

SUSPENDE FÉRIAS REGULAMENTARES CONCEDIDAS AO 
SERVIDOR CELIO ELIZIARIO DA SILVA. PORTARIA Nº 
708/2018

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamenta-
res ao servidor Célio Eliziario da Silva por meio da Portaria 
nº 420/2018, que compreende o período de 15/02/2018 
a 16/03/2018;

- considerando o processo protocolizado sob o nº 
2067/2018, em 06/02/2018, solicitando a suspensão das 
férias do referido servidor pelo período de 12/03/2018 a 
16/03/2018 (05 dias);

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias regulamentares do Ser-
vidor Público Municipal CELIO ELIZIARIO DA SILVA - MO-
TORISTA - Matrícula: 50.473, pelo período de 12/03/2018 
a 16/03/2018.

Art. 2º. O período de férias que compreende 12/03/2018 
a 16/03/2018 (05 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 12/03/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 709/2018
Publicação Nº 126833

PORTARIA Nº 709/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA 
SAMYRA FERRAZ BARBOSA CARNEIRO PERUCHI. O Prefei-
to Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;

- 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 09/03/2017 a 08/03/2018, SAMYRA 
FERRAZ BARBOSA CARNEIRO PERUCHI - ADVOGADA - Ma-
trícula:52.527 no período de 15/03/2018 a 13/04/2018.

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, 15 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 710/2018
Publicação Nº 126834

PORTARIA Nº 710/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA JO-
ELMA SCHWAMBACH. O Prefeito Municipal de Santa Maria 
de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-
buições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº013/2018 proto-
colizada em 28/02/2018, sob o nº 3110/2018;
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- 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 04/02/2017 a 03/02/2018, JOELMA 
SCHWAMBACH - SERVENTE - Matrícula:50.252 no período 
de 15/03/2018 a 13/04/2018.

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, 15 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 711/2018
Publicação Nº 126835

PORTARIA Nº 711/2018

CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES AO SERVIDOR 
EWERTON LYRIO NASCIMENTO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias ao servi-
dor Ewerton Lyrio Nascimento, por meio da Portaria nº 
433/2018, que compreende o período de 15/02/2018 a 
16/03/2018, as quais foram suspensas por meio da Porta-
ria nº 548/2018 pelo período de 26/02/2018 a 14/03/2018 
(17 dias);

- considerando as informações constantes no parecer da-
tado de 14/03/2018 no processo nº 2847/2018, autori-
zando férias remanescentes ao servidor pelo período de 
19/03/2018 a 04/04/2018 (17 dias);

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 
19/03/2018 a 04/04/2018 (17 dias), não usufruídas no 
período concessivo, ao Servidor Público Municipal EWER-
TON LYRIO NASCIMENTO - TECNICO DE INFORMATICA 
- Matrícula: 52.988, suspensas por meio da Portaria nº 
548/2018, não restando dias a serem usufruídos oportu-
namente.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 19/03/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 712/2018
Publicação Nº 126836

PORTARIA Nº 712/2018

SUSPENDE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA TERCIA 
GOMES HELMER. O Prefeito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamenta-
res a servidora Tercia Gomes Helmer, por meio da Portaria 
nº 505/2018, que compreende o período de 19/02/2018 
a 20/03/2018;

- considerando a CI/SECSAU/Nº 096/2018, protocolizada 
sob o nº 3910/2018, em 15/03/2018, solicitando a sus-
pensão das férias da referida servidora pelo período de 
06/03/2018 a 20/03/2018 (15 dias);

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias da Servidora Públi-
ca Municipal TERCIA GOMES HELMER - ASSISTENTE SO-
CIAL - Matrícula: 52.608, pelo período de 06/03/2018 a 
20/03/2018.

Art. 2º. O período de férias que compreende 06/03/2018 
a 20/03/2018 (15 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 06/03/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 16 de Março de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 092/2018
Publicação Nº 126933

DECRETO Nº 092/2018

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO CRIADO 
PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.243 DE 18/12/1997.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1.º Fica designado que o Gestor do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério criado pela Lei Municipal nº 
1.243 de 18 de dezembro de 1997, será o Secretário Mu-
nicipal de Educação.

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroativos a 18 de dezembro de 1997, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 20 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2699/2018
Publicação Nº 126887

LEI Nº 2.699/2018

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIA-
ÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO CENTRO DE 
SANTA TERESA – AMACEST.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública municipal, 
nos termos e para efeitos da lei nº 1.370, de 27 de Ju-
nho de 2001, e demais alterações, a entidade ASSOCIA-
ÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO CENTRO DE 
SANTA TERESA – AMACEST, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.019.079/0001-68, com sede na Rua Jerônimo Vervloet 
nº 115, Centro, Santa Teresa – ES.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 19 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 20-03-18
Publicação Nº 126906

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 209/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Maria Aparecida Silva de Araujo.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido a partir do 
dia 09 de março de 2018, a rescisão foi solicitada a pedido 
da CONTRATADA, por motivos de estar assumindo novo 
contrato administrativo com o Município.

PROCESSO: 3478/2018.

Santa Teresa, 09 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 230/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Gabriela Rocon Plaster Sbardelotti.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido a partir do 
dia 28 de fevereiro de 2018, a rescisão foi solicitada a 
pedido da CONTRATADA, por motivos de estar assumindo 
novo contrato administrativo com o Município.

PROCESSO: 2572/2018.

Santa Teresa, 28 de fevereiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 131/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Naiara Sperandio Pierazzo Morau.
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DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido com data 
retroativa ao dia 24 de janeiro de 2018, a rescisão foi so-
licitada a pedido da CONTRATADA, por motivos de ordem 
particular.

PROCESSO: 1297/2018.

Santa Teresa, 08 de fevereiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 254/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADO: Ione Maria Alves de Souza.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, para 
atuar na EMEF “Professor Ethevaldo Damazio”, com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá vigência a partir do dia 13 de março de 
2018 e término em 22 de maio de 2019, podendo ser pror-
rogado a critério da administração, até o limite da vigência 
do certame, observando o que dispõe a legislação perti-
nente.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
748,94 (setecentos e quarenta e oito reais e noventa e 
quatro centavos), deduzidos os encargos sociais. A remu-
neração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Car-
gos, Carreiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa 
e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor 
que o salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 3449/2018.

Santa Teresa, 07 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 482/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Ione Maria Alves de Sousa.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido a partir do 
dia 12 de março de 2018, a rescisão foi solicitada a pedido 
da CONTRATADA, por motivos de estar assumindo novo 
contrato administrativo com o Município.

PROCESSO: 3410/2018.

Santa Teresa, 09 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 125/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Lidineia Rosa Casotti Milanezi.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido com data 
retroativa ao dia 16 de fevereiro de 2018, a rescisão foi 
solicitada a pedido da CONTRATADA, por motivos de or-
dem particular.

PROCESSO: 2635/2018.

Santa Teresa, 28 de fevereiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 202/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Almerinda Alves Rocha.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido a partir do 
dia 28 de fevereiro de 2018, a rescisão foi solicitada a 
pedido da CONTRATADA, por motivos de estar assumindo 
novo contrato administrativo com o Município.

PROCESSO: 2583/2018.

Santa Teresa, 28 de fevereiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 143/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Thaysa Barbosa Soares.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido com data 
retroativa ao dia 31 de janeiro de 2018, a rescisão foi so-
licitada a pedido da CONTRATADA, por motivos de ordem 
particular.

PROCESSO: 1717/2018.

Santa Teresa, 08 de fevereiro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 177/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADO: Hiuly Vicente Chiabai.
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DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido com data 
retroativa ao dia 01 de fevereiro de 2018, a rescisão foi 
solicitada a pedido da CONTRATADA, por motivos de or-
dem particular.

PROCESSO: 1798/2018.

Santa Teresa, 02 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 327/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES, através do 
Fundo Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Vandirleni Aparecida Cattafesta Butke.

DA RESCISÃO: Acordam que ficará rescindido a partir do 
dia 30 de março de 2018, a rescisão foi solicitada a pedido 
da CONTRATADA, por motivos de ordem particular.

PROCESSO: 3407/2018.

Santa Teresa, 09 de março de 2018.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 131/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Naiara Sperandio Pierazzo Morau.

OBJETO: Alterar a lotação da servidora, na qual estará lo-
tada a partir de 12 de março de 2018 na Escola EMEIEF 
“Sebastião José Pivetta”.

PROCESSO: 3545/2017.

Santa Teresa, 07 março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 137/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Solange Cristina Lauers.

OBJETO: Alterar a lotação da servidora, na qual estará lo-
tada a partir de 12 de março de 2018 na Escola EMEIEF 
“Visconde de Inhaúma”.

PROCESSO: 3545/2017.

Santa Teresa, 07 março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 175/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Jeicy da Hora Caser.

OBJETO: Alterar a lotação da servidora, na qual estará lo-
tada a partir de 12 de março de 2018 na Escola EMEF 
“Professor Ethevaldo Damazio”.

PROCESSO: 3545/2017.

Santa Teresa, 07 março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 236/2016

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Antonio Aloir Balista.

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual cons-
tante da Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 
236/2016, para 21 de março de 2018 até 20 de março 
de 2020, vedada sua prorrogação por atingir o limite do 
certame.

PROCESSO: 3265/2017.

Santa Teresa, 09 março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 20-03-18
Publicação Nº 126831

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
023/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Mecânica Kennedy Ltda - EPP.

OBJETO: contratação de empresa especializada para re-
alização de serviços de reforma a serem executados nos 
veículos, tipo ônibus, placas: MSQ-5699, MQN-2507, MTY-
9383 e OYK-9102 que atendem o transporte escolar muni-
cipal e ônibus mercedes bens placa: MRB-6034, utilizado 
para o transporte de universitários para as faculdades do 
Município de Colatina-ES, incluindo o fornecimento das pe-
ças/materiais necessários.

VALOR GLOBAL: R$ 37.915,00 (trinta e sete mil, novecen-
tos e quinze reais).

DOTAÇÃO: 009009.1212200012.092.33903900000 – Fon-
te: 1101;

009009.1212200012.092.33903000000 – Fonte: 1101;

005005.0412200012.001.33903000000 – Fonte: 1000;
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005005.0412200012.001.33903900000 – Fonte: 1000.

PROCESSOS: 12666 e 14185/2017.

PRAZO: Terá início a partir da data de assinatura e sua 
vigência restrita ao fornecimento dos serviços previstos 
no Termo de Referência, podendo ser prorrogado, se pre-
viamente for manifestado o interesse de ambas as partes, 
devendo a publicação do resumo ocorrer na forma estabe-
lecida no parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93.

Santa Teresa, 06 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 20-03-2018
Publicação Nº 126895

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº024/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Empresa Mil Cópias Comércio de Copiado-
ras e Serviços Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de reprografia com dispo-
nibilização de máquinas reprográficas digitais, para produ-
ção de cópias e impressões destinados a Secretaria Muni-
cipal de Administração e Recursos Humanos e Procuradoria 
Jurídica do Município de Santa Teresa/ES.

VALOR GLOBAL: R$ 48.384,00 (quarenta e oito mil trezen-
tos e oitenta e quatro reais).

DOTAÇÕES: 005005.0412200012.001.33903900000 – 
Fonte: 1000;

004004.0412200012.001.33903900000 – Fonte: 1000.

PROCESSO: 2219 e 2292/2018.

PRAZO: Terá início a partir do dia 13/03/2018 com dura-
ção de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, se pre-
viamente for manifestado o interesse de ambas as partes, 
devendo a publicação do resumo ocorrer na forma estabe-
lecida no parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração.

Santa Teresa, 09 de Março de 2018.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO PP 028/2018
Publicação Nº 126847

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 028/2018

Licitação: DESERTA

Santa Teresa, 20 de março de 2018.

Iliani Totola Knupp

Pregoeira Oficial – PMST
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 DECRETO 047/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA

Publicação Nº 126953

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000047/2018
Data 01/02/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

34.080,12

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

005005.0412200012.001

31909400000

0000048

1000000

1.233,35

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

009009.1212200012.092

33909300000

0000118

1101000

109,11

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011011.0412200012.001

33903900000

0000264

1000000

2.626,69

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0812200012.001

33903000000

0000297

1000000

13.508,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÕES

016016.1312200012.001

33504100000

0000489

1000000

30.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1312200012.001

33903900000

0000494

1000000

TOTAL: 81.557,27

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 81.557,27 (oitenta e um mil quinhentos e cinqü  enta e sete reais  e vinte e sete centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

34.080,12

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

005005.0412200012.0010000051

1.233,35

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

009009.1212200012.0920000112

109,11

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100000033904700000

011011.0412200012.0010000265

1.866,06

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

013013.0812200012.0010000300

760,63

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100000033904700000

013013.0812200012.0010000301

43.508,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016016.1312200012.0010000491

TOTAL: 81.557,27

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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 DECRETO 054/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA

Publicação Nº 126951

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA         
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000054/2018
Data 08/02/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

40.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

002002.0412200012.001

33903900000

0000009

1000000

86.426,39

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

005005.0412200012.001

33909300000

0000057

1000000

811,04

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO UAB

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009009.1236400012.093

33903900000

0000137

1000000

11.878,47

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

011011.0412200012.001

33903000000

0000261

1000000

1.963,86

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011011.0412200012.001

33903900000

0000264

1000000

8.236,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

011011.0412200012.001

33909300000

0000267

1000000

5.578,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0812200012.001

33903000000

0000297

1000000

15.378,18

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0812200012.001

33903900000

0000300

1000000

8.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENFÍCIO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

013013.0824400162.031

33903600000

0000351

1000000

52.190,89

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

014015.2781200012.001

33903000000

0000426

1000000

7.872,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CONTRIBUIÇÕES

016016.1312200012.001

33504100000

0000489

1000000

17.967,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

016016.1312200012.001

33903000000

0000491

1000000

75.921,18

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1312200012.001

33903900000

0000494

1000000

TOTAL: 332.223,21

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 332.223,21 (trezentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e três reais  e vinte e um centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

126.426,39

AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO 

OBRAS E INSTALAÇÕES 150100044905100000

002021.0418200021.0010000017

811,04

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

009009.1212200012.0920000112

1.926,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

011011.0412200012.0010000268

8.236,20

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE160400033933900000

011011.1751200262.0660000270

282,33

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A SMMA

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

011011.1854200101.0320000275

11.634,00

INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

011011.1854300262.0620000281

4.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS À PESSOA IDOSA - SCFV

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

013013.0824100172.0390000312

3.348,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

013013.0824300162.0340000318

15.378,18

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

013013.0824300172.0430000332

5.230,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

013013.0824300172.0430000334

1.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

013013.0824400172.0420000402

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002691/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 332.223,21   (trezentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e
três reais  e vinte e um centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000054/2018
Data 08/02/2018 

8.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

014015.2781200101.0210000435

10.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

014015.2781200101.0210000436

8.000,00

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100000033901400000

014015.2781200362.0810000439

8.254,39

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

014015.2781200362.0810000440

17.936,50

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

014015.2781200362.0810000443

15.193,18

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

016016.1312200012.0010000497

4.371,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURA

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016016.1339200101.0510000498

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016016.1339200372.0730000501

4.179,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

016016.1339200372.0730000502

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

016016.1339200372.0730000504

47.967,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

CONTRIBUIÇÕES 100000033504100000

016016.1339200372.0750000505

12.050,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016016.1339200372.0750000506

3.250,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

016016.1339200372.0750000509

2.900,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMO

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

016016.1381300372.0740000515

5.850,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

016016.1381300372.0740000516

TOTAL: 332.223,21

Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  08 fevereiro de 2018

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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 DECRETO 057/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA

Publicação Nº 126952

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000057/2018
Data 19/02/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

43.183,93

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

002021.0418200022.003

33903000000

0000018

3604000

87.904,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009009.1212200012.092

44905200000

0000119

3107000

15.589,93

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A AGRICULTURA

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

010010.2012200101.007

44906100000

0000208

3604000

20.000,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS À PESSOA IDOSA - SCFV

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824100172.039

33903900000

0000312

3301000

723,80

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824300192.047

33903000000

0000341

3399000

77.666,68

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400162.036

33903900000

0000376

3301000

2.843,76

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

013013.0824400172.037

31901100000

0000379

3399000

770,24

MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400172.037

33903900000

0000384

3399000

1.044,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400172.042

33903900000

0000405

3301000

1.691,17

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/MSE/ABORDAGEM ESPECIALIZADA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

013013.0824400182.044

31901300000

0000409

3399000

770,24

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/MSE/ABORDAGEM ESPECIALIZADA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013013.0824400182.044

33903900000

0000413

3399000

75.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1339200372.075

33903900000

0000508

3501001

TOTAL: 327.187,75

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 327.187,75 (trezentos e vinte e sete mil  cento e oitenta e sete reais  e setenta e cinco centavos )
Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  19 fevereiro de 2018

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002691/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 327.187,75   (trezentos e vinte e sete mil  cento e oitenta e
sete reais  e setenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:

Decreto
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DECRETO 062/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
TERESA

Publicação Nº 126954

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA         
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000062/2018
Data 23/02/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.764,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

002002.0412200012.001

33903000000

0000006

1000000

4.180,49

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

009009.1212200012.092

31900400000

0000108

1101000

183,78

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO UAB

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009009.1236400012.093

33903900000

0000137

1000000

2.992,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERIAL DE CONSUMO

009018.1236500012.097

33903000000

0000165

1102000

10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - EJA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

009018.1236600012.095

31900400000

0000169

1102000

1.083,38

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO

MATERIAL DE CONSUMO

013013.0824400162.036

33903000000

0000374

1301000

1.468,59

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

014015.2781200012.001

33903000000

0000426

1000000

7.000,00

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

015019.1545200562.132

33903900000

0000485

1602000

16.958,60

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016016.1312200012.001

33903900000

0000494

1000000

106,29

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

017017.2612200012.001

33903900000

0000526

1000000

TOTAL: 47.737,63

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 47.737,63 (quarenta e sete mil setecentos e trinta e sete reais  e sessenta e três centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.764,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002002.0412200012.0010000009

4.180,49

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110100031901100000

009009.1212200012.0920000109

183,78

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO UAB

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

009009.1236400012.0930000135

2.992,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO INFANTIL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110200033903900000

009018.1236500012.0970000166

10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - EJA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110200031901100000

009018.1236600012.0950000170

1.083,38

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130100033903900000

013013.0824400162.0360000376

1.468,59

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

014015.2781200012.0010000430

7.000,00

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MATERIAL DE CONSUMO 160200033903000000

015019.1545200562.1320000484

13.958,60

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100000033903300000

016016.1312200012.0010000492

3.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

016016.1312200012.0010000495

106,29

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

017017.2612200012.0010000527

TOTAL: 47.737,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.444/0001-72
DECRETO  Nº 0000062/2018
Data 23/02/2018 

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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DECRETO 048/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Publicação Nº 126955

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
14.491.945/0001-68
DECRETO  Nº 0000048/2018
Data 01/02/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

30,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012020.1012200012.001

33903900000

0000010

1203000

1.235,89

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012020.1030100622.144

33903900000

0000031

1201000

10.556,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030200612.143

33903000000

0000044

1201000

111.381,03

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012020.1030200612.143

33903900000

0000047

1201000

26.842,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030400632.146

33903000000

0000055

1201000

491,35

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030500632.145

33903000000

0000065

1201000

TOTAL: 150.536,27

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 150.536,27 ( cento e cinqü  enta  mil quinhentos e trinta e seis reais  e vinte e sete centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.235,89

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

012020.1012200012.0010000010

66.808,39

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO 120100033903000000

012020.1030100622.1440000027

55.876,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO 120300033903000000

012020.1030100622.1440000027

10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

012020.1030100622.1440000030

1.615,79

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

012020.1030400632.1460000059

15.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

012020.1030500632.1450000070

TOTAL: 150.536,27

Revogam-se as disposições em contrário.

Santa Teresa - ES,  01 fevereiro de 2018

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002691/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 150.536,27   ( cento e cinqü  enta  mil quinhentos e trinta e
seis reais  e vinte e sete centavos ), nas seguintes dotações:

 0000048/2018
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DECRETO 061/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Publicação Nº 126956

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA     
ESPIRITO SANTO 
14.491.945/0001-68
DECRETO  Nº 0000061/2018
Data 23/02/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

267,10

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1012200012.001

33903000000

0000007

1201000

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012020.1012200012.001

33903900000

0000010

1203000

4.421,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO

012020.1030100622.144

33903000000

0000027

1201000

411,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

012020.1030400632.146

31900400000

0000051

1203000

9.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

012020.1030400632.146

31901300000

0000053

1203000

19.563,93

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

012020.1030500632.145

31900400000

0000061

1203000

19,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

012020.1030500632.145

33903300000

0000067

1201000

TOTAL: 36.182,73

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 36.182,73 (trinta e seis mil  cento e oitenta e dois reais  e setenta e três centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

267,10

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

012020.1012200012.0010000010

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100033909200000

012020.1012200012.0010000012

4.421,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

MATERIAL DE CONSUMO 120300033903000000

012020.1030100622.1440000027

411,20

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120100031900400000

012020.1030400632.1460000051

9.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120100031901300000

012020.1030400632.1460000053

19.563,93

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120300031901100000

012020.1030500632.1450000062

19,50

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

012020.1030500632.1450000068

TOTAL: 36.182,73

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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São Domingos do Norte

Prefeitura

CONTRATO 22/2018
Publicação Nº 126857

RESUMO DO CONTRATO 22/2018. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Mundial 
Pneus Itabaré Eireli EPP. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de pneus, para serem utilizados nos 
veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender ás necessidades dos munícipes 
e funcionários, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I e no Termo de Referência. VALOR: 11.556,00 
GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/06/2018. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Fichas: 232. AUTORIZAÇÃO: Pregão Presencial para Re-
gistro de Preços nº 39/2017, São Dom. do Norte/ES, 07 de Março de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECISÃO PROCESSO N. ° 29/2018
Publicação Nº 126882

PROCESSO N. ° 29/2018
ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LI-
CITATÓRIO
ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Pre-
sencial 07/2018, para aquisição de Gêneros Alimentícios 
para atendimento ao Programa de Alimentação Escolar da 
rede de ensino do Município sob a responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Educação.
II. A Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurí-
dico n° 250/2018 as fls.329, pugnando pela homologação 
do resultado da licitação. A Controladoria Geral do Muni-
cípio não evidenciou irregularidades no certame licitató-
rio conforme consta no relatório constante as fls. 330 dos 
autos, onde o Controlador Geral e Coordenador Técnico 
de Contabilidade opinam pela homologação do certame li-
citatório. Acolho integralmente os Pareceres.
III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório 
motivo pelo qual declaro as empresas PRIMUS COMERCIAL 
ATACADISTA LTDA-EPP, ERNESTO SCHMIDT LTDA & CIA 
LTDA, SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA-EPP, MARLENE 
AUGUSTA VENTURIM-ME E DISTRIBUIDORA SANTA PAULA 
LTDA-ME vencedoras 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.

São Gabriel da Palha, 19 de março de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

PORTARIA 1.254/2018-ANA SARA MACHADO 
DE SOUSA ARAÚJO-1º QUINQUÊNIO

Publicação Nº 126959

PORTARIA Nº 1.254/2018

CONCEDE A SERVIDORA ANA SARA MACHADO DE SOUSA 
ARAUJO, GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-
PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º- Conceder a Servidora ANA SARA MACHADO DE 
SOUSA ARAUJO, Matrícula 5740, Professora A MAPA, Edu-
cação Infantil, Nivel II, Ref. 1, nomeada pelo Decreto nº 
211 de 30/03/2016, adicional por tempo de serviço, cor-
respondente ao primeiro (1º) quinquênio, fazendo jus a 
perceber mais cinco por cento (5%) sobre seus vencimen-
tos, a partir de 16 de Outubro de 2017, conforme estabe-
lece o Artigo 73 e seus parágrafos, da Lei Complementar 
Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.

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 partir de 16 de Outubro 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de março de 2018.

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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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 030-2018
Publicação Nº 126884

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°30/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de 
seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 
8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.643/2017, 
cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contrata-
ção de empresa especializada na manutenção preventiva e 
corretiva nos bebedouros, freezer, refrigerador, purificador 
e ar condicionado em atendimento as Secretarias Munici-
pais Requisitantes. O edital encontra-se disponível no site 
www.saoroquedocanaa.es.gov.br Abertura: 13h00min do 
dia 03/04/2018.

São Roque do Canaã, 20/03/2018.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PP 031-2018
Publicação Nº 126885

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°31/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de 
seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 
8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.643/2017, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de inse-
ticida, rodenticida, larvicida e outros materiais de consu-
mo para Vigilância Ambiental, em atendimento a Secre-
taria Municipal de Saúde do Município de São Roque do 
Canaã-ES. O edital encontra-se disponível no site www.
saoroquedocanaa.es.gov.br Abertura: 13h00min do dia 
04/04/2018.

São Roque do Canaã, 20/03/2018.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
025/2018

Publicação Nº 126851

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 025/2018.

Processo n.º: 3769/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA.

Objeto: o Registro de Preços para aquisição de medica-
mentos e insumos para atendimento da Secretaria de Saú-
de do Município de São Roque do Canaã-ES.

Valor Global: R$ 42.439,00 (quarenta e dois mil e quatro-
centos e trinta e nove reais).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 12/03/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
031/2018

Publicação Nº 126858

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 031/2018.

Processo n.º: 0135/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Global Papéis e Suprimentos LTDA EPP.

Objeto: o Registro de Preço para aquisição de cartuchos e 
toners a serem utilizados nas atividades inerentes as Se-
cretarias Municipais de Administração e Finanças, Saúde, 
Obras e Serviços Urbanos, Turismo, Cultura, Esporte e La-
zer, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, Desen-
volvimento Econômico e Gabinete do Prefeito do Município 
de São Roque do Canaã - ES.

Valor Global: R$ 2.261,80 (dois mil e duzentos e sessenta 
e um reais e oitenta centavos).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 14/03/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
034/2018

Publicação Nº 126859

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 034/2018.

Processo n.º: 0135/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Linhares Informática e Suprimentos LTDA ME.

Objeto: o Registro de Preço para aquisição de cartuchos e 
toners a serem utilizados nas atividades inerentes as Se-
cretarias Municipais de Administração e Finanças, Saúde, 
Obras e Serviços Urbanos, Turismo, Cultura, Esporte e La-
zer, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, Desen-
volvimento Econômico e Gabinete do Prefeito do Município 
de São Roque do Canaã - ES.

Valor Global: R$ 3.060,77 (três mil e sessenta reais e se-
tenta e sete centavos).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 14/03/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
035/2018

Publicação Nº 126860

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 035/2018.

Processo n.º: 0135/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.

Contratado: Cibox Comércio e Serviços LTDA EPP.

Objeto: o Registro de Preço para aquisição de cartuchos e 
toners a serem utilizados nas atividades inerentes as Se-
cretarias Municipais de Administração e Finanças, Saúde, 
Obras e Serviços Urbanos, Turismo, Cultura, Esporte e La-
zer, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, Desen-
volvimento Econômico e Gabinete do Prefeito do Município 
de São Roque do Canaã - ES.

Valor Global: R$ 4.506,50 (quatro mil e quinhentos e seis 
reais e cinquenta centavos).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de 
Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à 
de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Esta-
do do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 14/03/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 019/2018
Publicação Nº 126844

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-
sencial nº. 019/2018, cujo objeto é o Registro de Preço 
para aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para ma-
nutenção das atividades do Pronto Atendimento 24 Horas 
e das Unidades Básicas de Saúde do Município de São Ro-
que do Canaã/ES. As empresas Vencedoras foram: CO-
FARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA nos lotes 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 23, 24, 25, 37, 39, 40, 42, 51, 52, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 80, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 
94, 97, 98, 105, 106 e 107 no valor total de R$ 37.956,24, 
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
nos lotes 1, 9, 32, 33, 41, 78, 79, 81, 95, 96, 99, 100, 
101 e 103 no valor total de R$ 3.570,96, HOSPIDROGAS 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos lotes 
4, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 67, 69, 72, 
73, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 102 e 104 no valor total 
de R$ 84.825,34 e HOTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP 
nos lotes 3, 44, 53, 54 e 75 no valor total de R$ 2.625,00.

São Roque Do Canaã-Es, 20/03/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº. 083/2017

Publicação Nº 126862

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 083/2017.

Processo nº.: 1712/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-
-ES.

Contratado: Construtora Calazans Dal’col LTDA EPP.

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a su-
pressão, conforme planilha em anexo, na importância de 
R$ 33.237,29 (trinta e três mil e duzentos e trinta e sete 
reais e vinte e nove centavos) no valor global do contrato 
firmado entre as partes sob o nº. 083/2017, nos termos 
previstos na cláusula décima primeira, subitem 11.1.54 do 
contrato original.

Vigência: O presente Termo Aditivo vigorará a partir da 
data de sua assinatura.

São Roque do Canaã - ES, 19/03/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 0003820/2018
Publicação Nº 126993

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ         
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0003820/2018
Data 19/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.560,47
Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social
MATERIAL DE CONSUMO

0901.0812200122.016
33903000000

0000132
33010000

3.605,67
Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - PSB
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0901.0824400131.010
44905200000

0000137
33010000

9.148,30
Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- CRAS/SCFV/IGD/BPC
MATERIAL DE CONSUMO

0901.0824400132.017
33903000000

0000140
33010000

425,20
Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- CRAS/SCFV/IGD/BPC
MATERIAL DE CONSUMO

0901.0824400132.017
33903000000

0000140
33010000

2.631,00
Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- CRAS/SCFV/IGD/BPC
MATERIAL DE CONSUMO

0901.0824400132.017
33903000000

0000140
33990000

1.244,67
Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- CRAS/SCFV/IGD/BPC
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0901.0824400132.017
44905200000

0000145
33010000

595,84
Gestão das Atividades do CREAS
MATERIAL DE CONSUMO

0901.0824400152.030
33903000000

0000150
33990000

1.620,67
Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - PSE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

1001.1424300151.014
44905200000

0000154
33010000

2.075,50
Gestão das Atividades da Casa de Passagem
MATERIAL DE CONSUMO

1001.1424300152.019
33903000000

0000164
33990000

36.054,67
Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - FMS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

1302.1030100081.015
44905200000

0000199
32042018

50.076,10
Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - FMS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

1303.1030200081.015
44905200000

0000208
32042018

40.000,00
Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

1303.1030200082.026
33717000000

0000213
32030000

TOTAL: 151.038,09
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 151.038,09 ( cento e cinqüenta e um mil trinta e oito reais  e nove centavos )
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAÃ,  19 março de 2018

RUBENS CASOTTI  
Prefeito Municipal 

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0000828/2018.

DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 151.038,09   ( cento e cinqüenta e um mil trinta e oito reais
e nove centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: ANDREIA LUCCHINI MONTIBELLER
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Serra

Prefeitura

3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 005/2018 - PMS 
SESA

Publicação Nº 126856

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL Nº 005/2018

A Prefeitura Municipal da Serra, usando de suas atribuições 
legais por meio das Secretarias de Saúde e de Administra-
ção e Recursos Humanos, retifica o Edital nº 005/2018, 
de 07 de março de 2018, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios do Espírito Santo, que passa a ter a redação a 
seguir especificada, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens do referido edital.
[...]

4 DAS INSCRIÇÕES

4.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por 
meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site http://
processoseletivo.serra.es.gov.br no período no período de 
9h do dia 08/03/2018 até as 23h59min do dia 23/03/2018.

Serra, 19 de março de 2018.

CONTRATO
Publicação Nº 126872

Extrato de Contrato nº 73/2018 processo nº. 1844/2018.

Partes: O Município da Serra e a Empresa CÔNICA ASSES-
SORIA E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTOS LTDA. Obje-
to: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de banheiro químico. Vigência: A partir da assina-
tura até 31 de dezembro de 2018.

04.122.0070.1.248/ 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de março de 2018.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

DECRETOS 
Publicação Nº 127010

DECRETO Nº 2374, DE 19 DE MARÇO DE 2018

Exonera Coordenador Regional de Obras - Seob.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 

Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera VITOR DAMASCENO SALES, do cargo em 
comissão de COORDENADOR REGIONAL DE OBRAS - CC-4 
da Secretaria Municipal de Obras - Seob.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 19 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2375, DE 19 DE MARÇO DE 2018

Nomeia Coordenador Regional de Obras - Seob.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia FERNANDA DE FREITAS DAMASCENO, para 
exercer o cargo em comissão de COORDENADOR REGIO-
NAL DE OBRAS - CC-4 da Secretaria Municipal de Obras 
- Seob, com remuneração e atribuições previstas em leis 
específicas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Municipal em Serra, aos 19 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2380, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Exonera Coordenador de Atendimento da Regional Fiscal 
Serra Sede.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei 
Municipal nº 2.360/2001,

http://processoseletivo.serra.es.gov.br��
http://processoseletivo.serra.es.gov.br��
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D E C R E T A :

Art. 1º Exonera ANANDRÉIA PASTI, do cargo em comis-
são de COORDENADOR DE ATENDIMENTO DA REGIONAL 
FISCAL SERRA SEDE - CC-4 da Secretaria Municipal da 
Fazenda - Sefa.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 20 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2381, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Nomeia Chefe da Divisão de Dívida Ativa e Cobrança - 
Sefa.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ANANDRÉIA PASTI, para exercer o car-
go em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA 
E COBRANÇA - CC-4 da Secretaria Municipal da Fazenda 
- Sefa, com remuneração e atribuições previstas em leis 
específicas.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 20 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2382, DE 20 DE MARÇO DE 2018

Nomeia Coordenador de Atendimento da Regional Fiscal 
Serra Sede.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia DELMAR SANTOS ANDRADE, para exer-
cer o cargo em comissão de COORDENADOR DE ATEN-
DIMENTO DA REGIONAL FISCAL SERRA SEDE - CC-4 da 

Secretaria Municipal da Fazenda - Sefa, com remuneração 
e atribuições previstas em leis específicas.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 20 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2018 COOPA-
TAXI - PMS SESA

Publicação Nº 126868

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2018. PROCESSO Nº 
16572/2017 – SESA – PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa 
COOPATAXI COOPERATIVA DE TRANSPORTE PASSAGEIROS 
E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. Obje-
to: Contratação de Empresa especializada para prestação 
de serviços de transporte aos pacientes com necessida-
des de tratamento em hemodiálise, radioterapia e quimio-
terapia, oriundos do SUS. Valor global: R$1.093.968,00. 
Vigência 12 (doze) meses a partir da assinatura. As des-
pesas correrão a conta da Dotação orçamentária –

10.302.0190.2.194-3.3.90.39.00 FR 1.203.000.

SESA/CPL 21/03/2018

BENICIO FARLEY SANTOS

SECRETÁRIO DE SAÚDE DA SERRA

NOTIFICAÇÃO
Publicação Nº 127000

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

URBANO, torna público: notificação de imóveis

Nos Bairros de DIAMANTINA.

O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal

nº 1947/96, artigos 67,76; Considerando que em vistoria

realizada nos Bairros DIAMANTINA, foi solicitado aos pro-
prietários

de imóveis a apresentação

Do HABITE-SE, conforme art. 67 da Lei 1947/96 do Código

De Obras do Município da Serra : Art. 67 - Nenhuma edi-
ficação

poderá ser ocupada sem que seja efetuada a vistoria pela

Prefeitura e expedido o respectivo “Habite-se”.

Considerando as várias tentativas de entrega realizada pelos

CORREIOS sem que o mesmo tenha obtido

sucesso nas tentativas, segue abaixo relação para publi-
cação.
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ADVERTÊNCIA:

Fica V. Sª abaixo descrito, advertido para no prazo de

365 (trezentos e sessenta e cinco dias), procedam a en-
trega do

Respectivo documento solicitado (HABITE-SE), sob pena

de aplicação de medidas administrativas

previstas no Código de Obras do Município da Serra.

DIAMANTINA

INSC. IMOBILIARIA PROPRIETARIO

00770020251001 EURIDES SILVA DA ROCHA

00770020160001 MARIO DOMINGOS F DOS SANTOS

00770020188001 DELAIR NOVAES

00770010425002 DIRLEI ANTONIO GOMES

00770010425001 DIRLEI ANOTNIO GOMES

00770010413002 TEREZINHA DE L RANGEL DOS SANTOS

00770010312001 ANTONIO FRANCISCO PINTO

00770020143001 ANTONIO ANGELO COSTA

00770020106001 SAMUEL PEREIRA CAMPOS

00770020059001 EDNALVA DE CARVALHO

00770020088001 ELIZABETE GOMES DA SILVA

01010010054001 FIORANTE CASSINI

01010010064001 PEDRO BOLZAM SOBRINHO

01010010127001 OLIANTE RUBIM

01010010156001 GETHER LOPES DE FARIA

01010010171001 JOAQUIM ELPIDIO DA SILVA

01010010195001 EUZEBIO PELISSARI

01010010225001 ELETRONICA MECANICA COUTINHO

00770530047001 CARLOS CESAR SOUZA

01010021499001 JONAS COIMBRA

00770030066001 NOEME LIMA DOS SANTOS

00770040093001 MARIA EUNICE DOS SANTOS SOARES

00770040066001 JOSE WALTER GOMES DOS SANTOS

00770040091001 CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA

00770300383001
MARIA DO CARMO DOS SANTOS 
CLAUDIO

00770300490001 MILTON DE OLIVEIRA

00770300533001 DEJANIRA SOARES DE MOURA

00770500486001 REGINA CELIA RODRIGUES

00770300565001 RUBENS DE OLIVEIRA

00770300616001 SEBASTIAO ALVES FERREIRA

00770300637001 GENIR DUCARMO PEREIRA

00770300597001
IVANETE AUGUSTAVO BERTOLDO DE 
LIMA

PORTARIA SEDES
Publicação Nº 126997

PORTARIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
(PAD)

Nº 006/2018, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SERRA, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei 
respectivamente, e tendo em vista o disposto preconizado 
no art. 15, bem como o disposto no Art.16 e seus incisos 
da Lei nº 4390/2015, da Criação, Organização, Direitos, 
Deveres e Atribuições da Guarda Civil Municipal da Ser-
ra, e nos termos do art. 67, inciso II c/c Art.79 Parágrafo 
Único do Código de Conduta da GCMS.com observância ao 
Art. 80, Art. 81 e Art.82 e seus incisos da Lei nº 4686 de 
24 de agosto de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar, nos termos dos artigos acima des-
critos, a Instauração de Processo Administrativo Discipli-
nar em desfavor do GCM GLEISSON DA SILVA FERREI-
RA, Guarda Civil Municipal, Mat. 59.903, por ter no dia 
21/12/2017, por volta das 19h00, quando conduzia a via-
tura GM 05, marca DOSTER, PLACAS PPK 1265, ao ser 
acionado por um motorista de um coletivo que informou 
que um passageiro estava passando mal, que ao parar a 
viatura atrás do ônibus que se encontrava na Rua Roraima, 
cruzamento com Av. Distrito Federal no Bairro Tubarão, em 
ato continuo deu marcha a ré veio a colidir com um veículo 
Marca Chevrolet, Modelo Corsa, placas GWF 8111, de pro-
priedade do Sr. WESLEY OLIVER ALVES, que estava parado 
atrás Da faixa de pedestre. Infringindo (s) incisos VIII e 
IX, do art. 13 da Lei nº 4686 de 24/08/2017 do Código de 
Conduta da Guarda Civil Municipal.

Art. 2º - Designar VIVIANE APARECIDA SCHLICKMANN DE 
OLIVEIRA (PRESIDENTE), Guarda Civil Municipal matrícula 
nº 59.840; EDSON SANTOS SACRAMENTO, Guarda Civil 
Municipal (SECRETÁRIO), matrícula nº 59.900; e LUCAS 
MONTEIRO MEDEIROS, Guarda Civil Municipal (MEMBRO), 
matrícula nº 59.848; nomeado pela Portaria nº 001/2018 
de 16 de janeiro de 2018 - SEDES, para sob a presidência 
do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar visando à apuração acima descrita 
de eventuais responsabilidades das infrações disciplinares 
apurada na Sindicância Portaria nº 002/2018, de 07 de 
fevereiro de 2018 – Corregedoria/GCM. Bem como proce-
der ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no 
curso dos trabalhos.

Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
conclusão dos trabalhos da referida comissão.

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

Serra - ES,      20 de março de 2018

DARCY LOPES COSTA

Corregedor da Guarda Civil Municipal
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PORTARIAS SEPLAE
Publicação Nº 126998

PORTARIA Nº 010, 16 de março de 2018

Designa servidores para acompanhamento de execução de 
Ata de Registro de Preços

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no 
inciso V do artigo 78, § 3º inciso II, da Lei Orgânica do 
Município.

R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhamento da execução de Ata de Registro de Pre-
ços nº 07/2018

Laís Alves Garcia – Matrícula 44394

Andresa Tokumi Franco Yamamoto – Matrícula 65294

Art. 2º - A designação dos servidores obedece ao disposto 
na Cláusula Décima Terceira, item 13.2 da Ata de Registro 
de Preços Nº 07/2018 de 06 de março de 2018.

Esta Portaria entra em vigor com a partir da data da sua 
publicação.

Serra (ES), 16 de março de 2018.

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

PORTARIA Nº 011, 16 de março de 2018

Designa servidores para acompanhamento de execução de 
Ata de Registro de Preços

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no 
inciso V do artigo 78, § 3º inciso II, da Lei Orgânica do 
Município.

R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhamento da execução de Ata de Registro de Pre-
ços nº 09/2018

Andresa Tokumi Franco Yamamoto – Matrícula 65294

Art. 2º - A designação dos servidores obedece ao disposto 
na Cláusula Décima Terceira, item 13.2 da Ata de Registro 
de Preços Nº 09/2018 de 08 de março de 2018.

Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 09 de 
março de 2018.

Serra (ES), 16 de março de 2018.

Patrícia Ferreira Lempê Pena

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 126939

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo n. 
10.799/2018, com fulcro no art. 24, II, da Lei 8.666/93, 
consolidada, objetivando a Contratação de empresa para 
Serviço Gráfico (cartaz e folder) valor de R$ 1.705,00 (mil, 
setecentos e cinco reais), em favor da empresa Corpel 
Gráfica e Editora Ltda - EPP.

Serra – ES, 21 de março de 2018.

Lourência Riani
Secretária de Direitos Humanos e Cidadania

Alexandre Camilo Fernandes Viana
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 126938

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo n. 
10.685/2018, com fulcro no art. 24, II, da Lei 8.666/93, 
consolidada, objetivando a Contratação de empresa para 
aquisição de peças (correia com jogo de roldanas) e ma-
nutenção corretiva de impressora, no valor total de R$ 
780,00 (setecentos e oitenta reais), em favor da empresa 
Denis Pimentel Pereira Me.
Serra – ES, 21 de março de 2018.

Patrícia Ferreira Lempê Pena
Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

Alexandre Camilo Fernandes Viana
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

RESULTA SRPMPE018/2018
Publicação Nº 126888

RESULTADO DE LICITAÇÃO

SRP PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira, torna 
público o Resultado do PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2018, 
processo nº 202017/2017 SEAD, cujo objeto é o REGIS-
TRO DE PREÇOS visando futura e eventual Contratação 
de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza, Con-
servação, Higienização e Desinfecção Predial, com forne-
cimento de equipamentos, materiais de limpeza e higiene 
pessoal, para atender a demanda da Prefeitura Municipal 
da Serra, conforme segue:

LOTE I: COLINA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, no va-
lor R$ 10.452.346,92.

Serra, 20 de março de 2018.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD
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RESULTADO
Publicação Nº 126991

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da Comissão 
Especial de Licitação de Resíduos Sólidos - CELRS, torna 
público o resultado da Licitação referente à Concorrência 
Pública 004/2017, processo 37441/2017/SESE, destinada 
a Contratação de Consultoria Especializada em Assesso-
ria na Elaboração de Documentos Técnicos Necessários a 
Contratação de Parceria Público-Privada, para a prestação 
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos ur-
banos, resíduos de serviços de saúde e limpeza urbana., 
como segue:

EMPRESA VENCEDORA:

Ziguia Engenharia Ltda.

Valor total: R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil 
reais)

Serra/ES, 20 de março de 2018.

Jorge Teixeira e Silva Neto

Presidente da Comissão Especial de Licitação de Resíduos 
Sólidos

SRH 2018
Publicação Nº 126946

QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 002/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Munici-
pal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação temporária, 
convoca os profissionais abaixo relacionados, para mani-
festar interesse em firmar Contrato por Tempo Determina-
do, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo 
Simplificado, Edital Nº. 002/2018, devendo se apresentar 
na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no pe-
ríodo de 20 a 26 de março de 2018, de 09h às 15h, lo-
calizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, 
Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário 
apresentar a documentação comprobatória dos itens de-
clarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os 
documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua de-
sistência ao contrato oferecido.

2.1MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Clas. Candidato

52º DANIELA PEREIRA BORTOLIN

53º RAMON SERAFINI FAICAL TARDIN

54º PÂMELA MAZZINI HOMBRE

55º KAREN SANTOS DE ALCANTARA

56º VICTOR PAOLIELLO

57º MARCELLE DAHER DO VALLE

58º FELIPE BRANDÃO DE REZENDE

59º KARLOS PHELIPPE MANTOVANELI ALMEIDA

60º RODRIGO FREITAS ULTRAMAR

61º TAIANY TEIXEIRA AMORIM

62º LAIS MELO BENINCA

63º RAPHAEL CASTIGLIONI NASCIMENTO

64º ESTER FERREIRA MONTARROIS

65º LAURA MARTINS CORRÊA DOS SANTOS

66º THIAGO LOBATO SORDINE

67º NAYANE FROZI CAIADO

68º RAQUEL DORNELAS MARQUES

69º RAFAELLA BARBOSA LOPES

70º TANIA LEITE BATISTA

71º FERNANDA CRISTINA SPÍNOLA DE OLIVEIRA

Serra/ES, 20 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS 
NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF

2. Registro Geral - RG

3. PIS/PASEP

4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

5. Título Eleitoral

6. Registro do Conselho Regional - ES

7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.
tse.gov.br

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência(se aluguel ou residência 
em nome de outro, que não seja pai, mãe ou esposa, de-
claração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)
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14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido 
por Médico do Trabalho.

15. Atestado de que não possui antecedentes criminais.

16. Uma Foto ¾

17. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal

SRH 2018
Publicação Nº 126945

DÉCIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 007/2017

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Munici-
pal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação temporária, 
convocam os profissionais abaixo relacionados, para mani-
festar interesse em firmar Contrato por Tempo Determina-
do, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo 
Simplificado, Edital Nº. 007/2017, devendo se apresentar 
na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no pe-
ríodo de 20 a 26 de março de 2018, de 09h às 15h, lo-
calizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, 
Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário 
apresentar a documentação comprobatória dos itens de-
clarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os 
documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua de-
sistência ao contrato oferecido.

2.1 FARMACÊUTICO

Clas. Candidato

36º RICARDO LUIZ PAGOTTO

37º ARLLEN PERINI DA SILVA

Serra/ES, 20 de março de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS 
NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF

2. Registro Geral - RG

3. PIS/PASEP

4. Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS

5. Título Eleitoral

6. Registro do Conselho Regional - ES

7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.
tse.gov.br

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência(se aluguel ou residência 
em nome de outro, que não seja pai, mãe ou esposa, de-
claração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido 
por Médico do Trabalho.

15. Atestado de que não possui antecedentes criminais.

16. Uma Foto ¾

17. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal

TP 003/2018 - AVISO
Publicação Nº 126929

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

O Município da Serra/ES, através da Comissão Permanente 
de Licitações de Obras e Serviços - CPL/SEOB, em atendi-
mento à Secretaria de Obras, torna público que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 003/2018, 
do tipo menor preço global, objetivando a contratação de 
empresa para elaboração de projetos : LOTE 01- Executi-
vos para implantação de Skate Park e de coberturas para 
as áreas de Academia Popular no Parque da Cidade no 
bairro Jardim Limoeiro; LOTE 02 – Para implantação de 
praça com campo de futebol em área pública, localizada 
na interseção da rua Fundão com a rua Itaguaçu em Vista 
da Serra I, todos neste Município.

Os envelopes deverão ser entregues no dia 05 de abril de 
2018 as 13:00 horas, na sede da CPL/SEOB, a Rua Maes-
tro Antônio Cícero, nº. 211, Anexo SEOB - Térreo, Centro, 
Serra-ES.

O Edital e anexos poderão ser obtidos mediante apresen-
tação de Pendrive e/ou CD-R.

Informações (0xx27) 3291.2146

Serra (ES), 20 de março de 2018.

JEFFERSON ZANDONADI

Presidente da CPL/SEOB
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL (SRP)  Nº 026/2018
Publicação Nº 126972

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP)

Nº 026/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através da Pregoeira, em cumprimento à Lei 8.666/93, 10.520/02, 
LC nº 123/06, Dec. Federal 7.892/13 e Dec. Municipal 1.567/09, torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por lote.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE 1ª LINHA, COM GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FA-
BRICAÇÃO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS. 
ABERTURA: 05/04/2018, às 12:30 horas.

Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 
3546-1188 R: 251, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial
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Viana

Prefeitura

 PORTARIA Nº 0162/2018
Publicação Nº 126875

PORTARIA Nº 0162/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° Excluir da Portaria 0255/2017 a servidora do qua-
dro efetivo do magistério de Viana, IDES MARIA VOLKERS 
SOARES, que foi designada para responder pela Função de 
Diretor Escolar no CMEI Santa Clara.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua assi-
natura.

Viana - ES, 20 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ACORDÃO – Nº 002/2018
Publicação Nº 127002

SESSÃO DO DIA: 20 de Março de 2018

RESOLUÇÃO / EMENTA / ACORDÃO – nº 002/2018

PROCESSO Nº.: 12024/2016 (apensos: 1010/2015 e 
1898/2015)

RECORRENTE: PHT Transportes LTDA.

RELATOR: Laurinete Aparecida Modolo (neste ato repre-
sentado por seu titular: Wander Carlos Bortolotti)

EMENTA:

RECURSO VOLUNTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 
007/2014 – NÃO OCORRËNCIA DE NULIDADE DO AUTO 
DE INFRAÇÃO – USO INCORRETO DA NOTA FISCAL – NO-
TAS FISCAIS EMITIDAS COM FINALIDADE DIVERSA DA-
QUELA PREVISTA EM LEI - DESCONFORMIDADE COM O 
QUE PRECONIZA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – POR UNANIMI-
DADE DE VOTOS.

DECISÃO:

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS, RESOLVE O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS, POR UNINAMI-
DADE DE SEUS CONSELHEIROS PRESENTES, EM CONHE-
CER O RECURSO VOLUNTÁRIO, POIS TEMPESTIVO, BEM 

COMO NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VANUZA LOVATI POLTRONIERI

Presidente

laurinete aparecida modolo

Conselheira substituta do relator

mariana ost linhalis

Conselheira substituta

DÉBORA TABACHI BIMBATO

Representante da Fazenda Pública

Rep. Da Fazenda Pública

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 126985

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 005/2018

O Município de Viana por meio do Prefeito, torna público e 
comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018,

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 
PÚBLICA OU PRIVADA, PARA CENTRALIZAR E PROCESSAR 
O GERENCIAMENTO DOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGA-
MENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA, ATIVOS, INATIVOS, 
PENSIONISTA, E ESTAGIÁRIOS, BEM COMO AQUELES QUE 
VIEREM A SER ADMITIDOS DURANTE O PRAZO DE EXE-
CUÇÃO DO CONTRATO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATAN-
TE, E, MEDIANTE A PERMISSÃO NÃO ONEROSA, OCUPAR 
ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE TERMINAIS ELE-
TRÔNICOS.

Arrematante vencedor:

– BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A no lote 01 no valor 
total de R$ 2.037.759,80 (dois milhões, trinta e sete mil, 
setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos);

Viana/ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 126898

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 024/2017

O Município de Viana por meio do Prefeito, torna público e 
comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2017, processo adminis-
trativo nº 12564/2017 – SEMSUR.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISI-
ÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TER-
MO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RU-
RAIS, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Arrematantes vencedores:

– RAYDAL SERVIÇOS LTDA-ME nos lotes 01 e 07 no valor 
total de R$ 44.337,50 (quarenta e quatro mil trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos);

– COLECT VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP nos 
lotes 02, 03, 05 e 09 no valor total de R$ 1.033.882,00 
(um milhão, trinta e três mil e oitocentos e oitenta e dois 
reais);

– RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-
NE EIRELI-ME no lote 04 no valor total de R$ 103.500,00 
(cento e três mil e quinhentos reais);

– A&C COMERCIAL LTDA-ME no lote 08 no valor total de 
R$ 11.997,50 (onze mil novecentos e noventa e sete reais 
e cinquenta centavos);

– J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME no lote 06 
no valor total de R$ 10.090,00 (dez mil e noventa reais);

– RFL COMERCIAL LTDA nos lotes 10 e 11 no valor total de 
R$ 107.552,00 (cento e sete mil quinhentos e cinquenta 
e dois reais);

– LOTES 12, 13, 14 e 15 - CANCELADOS.

Viana/ES, 07 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Publicação Nº 126970

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
056/2017

A Prefeitura Municipal de Viana/ES, torna público que fará 
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 056/2017 da Pre-
feitura Municipal de Iúna, Pregão Presencial nº 028/2017, 
empresa fornecedora MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 02.396.150/0001-91, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS(S) EM 
CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, SUBLIMAÇÃO E SILK 
EM CAMISAS DIVERSAS, no valor total de R$ 76.123,50 

(setenta e três mil cento e vinte e três reais e cinquenta 
centavos), processo administrativo nº 2926/2018.

Viana/ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
057/2017

A Prefeitura Municipal de Viana/ES, torna público que fará 
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 057/2017 da Pre-
feitura Municipal de Iúna, Pregão Presencial nº 028/2017, 
empresa fornecedora SCLAN MALHAS LTDA EPP, inscri-
ta no CNPJ sob o n° 32.468.738/0001-74, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS(S) EM 
CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, SUBLIMAÇÃO E SILK 
EM CAMISAS DIVERSAS, no valor total de R$ 46.929,50 
(quarenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e cin-
quenta centavos), processo administrativo nº 2926/2018.

Viana/ES, 19 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Publicação Nº 126839

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Viana, torna público a Inexigibilidade e sua 
ratificação, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº. 
8.666/93 referente a contratação do Grupo Teatral Vianen-
se – GTV - CNPJ nº. 08.702.120/0001-42, para a apre-
sentação da peça teatral “A vida de Cristo, da criação do 
mundo à ascensão de Jesus ao céu”, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Comunicação, Cultura e Turismo, 
no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), confor-
me parecer da Procuradoria Geral, exarado no processo 
nº. 2.969/2018.

Viana/ES, 16 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

AVISO DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 126904

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

nº 027/2018

O Município de Viana, ES, através de sua Pregoeira, TOR-
NA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2018, 
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objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS GRÁFICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA AD-
MINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VIANA.

Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 
05/04/2018 às 8h.

Inicio da disputa: 05/04/2018 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.lici-
tacoes-e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 
2124-6731 de 09h às 18h, ou pelo e-mail: licitacao@via-
na.es.gov.br.

Viana/ES, 19 de março de 2018.

Georgea Passos

Pregoeira

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018
Publicação Nº 126976

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Chamada Pública nº 001/2018

O Município de Viana/ES, através de sua Pregoeira, TORNA 
PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a CHAMA-
DA PÚBLICA abaixo descrita:

- CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, DO TIPO Menor pre-
ço por Item, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE VIANA/ES, sendo a entrega dos envelopes 
até às 9h30min do dia 10 de abril de 2018, iniciando a 
abertura da sessão pública às 10h do mesmo dia. Infor-
mações pelo telefone (27) 2124-6731 de 09h às 18h, no 
endereço: Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, Via-
na, ES, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edital no 
site: www.viana.es.gov.br.

Viana/ES, 20 de março de 2018.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

PORTARIA Nº 0160/2018
Publicação Nº 126873

PORTARIA Nº 0160/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° Cessar a designação para responder pela Função 
de Coordenador de Turno da Unidade Escolar deste Municí-
pio EMEF Marcilio de Noronha no turno matutino, instituída 
pela Portaria 0037/2018, da servidora do quadro efetivo 
do magistério de Viana Analice Furtado de Aguiar.

Art. 2° Designar Elaine Bahiense Fiorotti Magnoni servi-
dora efetiva do quadro do magistério de Viana, para res-
ponder pela Função de Coordenador de Turno da Unidade 
Escolar deste Município EMEF Marcilio de Noronha no turno 
matutino.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 20 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0161/2018
Publicação Nº 126874

PORTARIA Nº 0161/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR a servidora descrita abaixo, para responder pela Função de Diretor da Unidade Escolar do Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Viana.

Nome Cargo Padrão Unidade

ANALICE FURTADO DE AGUIAR Diretor Escolar FG-OP2 CMEI Santa Clara

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana - ES, 20 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA
Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0163/2018
Publicação Nº 127009

PORTARIA Nº 0163/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, 
inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, 
e de acordo com o Processo Administrativo n° 3240/2018.

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra 
”b” da Lei nº 1.596/2001, FABRICIO HERICK MACHADO, 
do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Rural de Viana - ES, Padrão - PC - S.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

Viana - ES, 20 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 126940

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA nº. 003/2017

Processo Adm. nº 14.399/2017.

A Prefeitura de Viana, através da Comissão Permanente de 
Licitação, com base na Lei 8.666/93 suas alterações, tor-
na público aos interessados o Resultado, da Adjudicação e 
Homologação da CONCORRENCIA PUBLICA nº. 003/2017 
- Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou 
Arquitetura especializada para o serviço de execução da 
obra da Praça da Juventude, Bairro Nova Bethânia, neste 
Município.

Empresa vencedora do certame:

VITORIALUZ CONSTRUÇOES LTDA com o a Proposta Co-
mercial de menor valor global - R$ 2.611.492,01(dois mi-
lhões seiscentos e onze reais quatrocentos e noventa e 
dois reais e um centavo), estando em conformidade com 
o exigido no edital.

Viana, 20 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 126969

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2018

Processo n° 13387/2017

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 019/2017.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS 
LTDA ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A UNIDADE DI-
DÁTICA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO CENTRO 
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE VIANA, COFFEE 
BREAKS E FUTUROS NÚCLEOS DO GERAR PARA A REALI-
ZAÇÃO DOS CURSOS PREVISTOS E EVENTOS.

Valor Global: R$ 23.134,40 (vinte e três mil, cento e trinta 
e quatro reais e quarenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 20 de março de 2018.

LEDIR DA SILVA PORTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2018

Processo n° 13387/2017

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 019/2017.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: RFL COMERCIAL LTDA EPP.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A UNIDADE DI-
DÁTICA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO CENTRO 
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE VIANA, COFFEE 
BREAKS E FUTUROS NÚCLEOS DO GERAR PARA A REALI-
ZAÇÃO DOS CURSOS PREVISTOS E EVENTOS.

Valor Global: R$ 101.876,05 (cento e um mil, oitocentos e 
setenta e seis reais e cinco centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 20 de março de 2018.

LEDIR DA SILVA PORTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2018

Processo n° 13387/2017

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 019/2017.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: D&T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A UNIDADE DI-
DÁTICA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO CENTRO 
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE VIANA, COFFEE 
BREAKS E FUTUROS NÚCLEOS DO GERAR PARA A REALI-
ZAÇÃO DOS CURSOS PREVISTOS E EVENTOS.

Valor Global: R$ 18.383,60 (dezoito mil, trezentos e oiten-
ta e três reais e sessenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 20 de março de 2018.

LEDIR DA SILVA PORTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 040/2018

Publicação Nº 127007

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
040/2018

Processo nº. 1964/2018.

Inexigibilidade de Licitação com fulcro no art. 25, “caput” 
da Lei nº 8.666/93.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES.

Contratada: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO 
ESPÍRITO SANTO - DIO-ES.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 
ATOS PÚBLICOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES-
PIRITO SANTO.

Valor Global: R$ 84.565,00 (oitenta e quatro mil quinhen-
tos e sessenta e cinco reais).

Vigência: será de 12 (doze) meses, contado a partir do dia 
subsequente ao da publicação do seu extrato na imprensa 
oficial.

Viana/ES, 20 de março de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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Vila Pavão

Prefeitura

DISPENSA 017/2018
Publicação Nº 126915

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Adm.: 000160/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PESQUISA 
GEOFÍSICA PELO MÉTODO DE ELETRORRESISTIVIDADE 
APARENTE POR CAMINHAMENTO ELÉTRICO, DISPOSITIVO 
POLO-POLO PARA MAPEAMENTO DE ZONAS ARMAZENA-
DORAS DE ÁGUA, OBJETIVANDO MAPEAR ZONAS PRODU-
TORAS DE ÁGUA NO SUBSOLO DO DISTRITO DE TODOS 
OS SANTOS.

Com base nas informações constantes no Processo Admi-
nistrativo nº 000160/2018, referente à Dispensa de Lici-
tação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Ju-
rídica, e em cumprimento aos termos do inciso II, Artigo 
24 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO 
E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da 
empresa FERMAQ POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME, ins-
crita no CNPJ sob o nº 07.987.844/0001-17, no valor total 
de R$ 6.812,00 (seis mil oitocentos e doze reais), para a 
contratação do objeto em referência, com base no Inciso 
II, Art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em conse-
qüência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diplo-
ma legal.

Vila Pavão/ES, 20de Março de 2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO P.P. 007/2018
Publicação Nº 126901

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018

O Prefeito Municipal de Vila Pavão/ES, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, 
do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, re-
solve HOMOLOGAR a adjudicação referente ao Processo nº 
004662/2017, do procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 007/2018, tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, cujo objeto trata da contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de locação de 01 (um) 

veiculo tipo ônibus, com motorista e monitor de transpor-
te de saúde, para o transporte sanitário de pacientes que 
realizam tratamento de saúde em outros municípios, em 
favor da empresa CENTROESTE TRANSPORTES LTDA ME, 
o Item 01, no valor estimado de R$ 280.000,00 (duzentos 
e oitenta mil reais).

Vila Pavão/ES, 20/03/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 010/2018
Publicação Nº 126852

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0010/2018

Processo nº 004158/2017

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu prego-
eiro oficial, torna publico, para conhecimento dos interes-
sados, o resultado do Pregão Presencial nº 010/2018, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada em for-
necimento de carga de gás de cozinha (GLP) em botijões 
de 13 kg, sendo declarada, portanto, como “LICITAÇÃO 
DESERTA”. Na oportunidade, o pregoeiro decidiu remarcar 
nova sessão para repetição deste Pregão Presencial para o 
dia 04/04/2018, às 08h00min.

Informações complementares e cópia do Edital poderão 
ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 
2° Andar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min 
em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do 
site oficial www.vilapavao.es.gov.br.

Pavão/ES, 20/03/2018.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial
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