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Consórcios Intermunicipais

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

RESUMO DO 4º  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015
Publicação Nº 135382

 

RESUMO DO 4º  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
001/2015 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE 
DO ESPIRITO SANTO – CIM NORTE/ES. 
CONTRATADA: JAKSON JAIR AZIZ. 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Fica prorrogado o prazo de vigência da “cláusula sexta” do 
contrato, pelo período, de 03/05/2018 a 02/07/2018. 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO 
O imóvel objeto deste contrato será um cômodo do imóvel 
localizado na Rua Democrata, 560 – 2º andar, Centro – Boa 
Esperança-ES, imóvel este onde se encontrava a sede 
administrativa do Cim Norte/ES e, este cômodo destina-se 
ao arquivamento de documentos do Cim Norte/ES. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VENCIMENTO 
Como aluguel mensal, o LOCATÁRIO se obrigará pagar o 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo pagamento 
deverá ser feito pelo LOCATÁRIO até no máximo 05 (cinco) 
dias após a data de vencimento de cada aluguel mensal. 
CLÁUSULA QUARTA 
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não 
alterados pelo presente termo aditivo. 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente 
termo aditivo, em três vias de igual teor, justamente com 
duas testemunhas. 
Boa Esperança-ES 02/05/2018. 
OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR - 
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES 
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Alfredo Chaves

Prefeitura

DECRETO Nº 392-P-2018
Publicação Nº 135386

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   14  /  05 /  2018 
 

--------------------------------------- 
Carlos Eugenio Ramalho Tavares 

Secretário Municipal de Administração 
Interino 

Dec. nº 0001-P/2017  

DECRETO Nº. 0392-P/2018 

EMENTA: Dispõe sobre nomeação 
provisória de funcionário mediante 
aprovação em concurso público, e dá outras 
providências. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo 
Chaves(ES), concomitante com o artigo 16 da Lei 672/90.  

DECRETA: 

  Art. 1º.  Fica nomeado, o senhor GUSTAVO DE GOUVEIA 
FERREIRA DOS SANTOS, portador (a) do CPF/MF nº. 052.365.917-24, 
no cargo de Procurador, tendo em vista a sua aprovação em concurso 
público realizado por esta municipalidade, conforme disposto no artigo 1º, 
anexo I, da Lei 349/2011. 

               Art. 2º. A presente nomeação, estipulada no art. 1º, dar-se em 
caráter provisório, em cumprimento a decisão (liminar) proferida nos 
autos do processo do mandado de segurança nº 0000094-13.2018.8.08.0003.  

               Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

                         Art. 4º.   Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 14. MAIO. 2018. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                    PREFEITO  
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Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N.º 005/2018
Publicação Nº 135405

EXTRATO DE CONTRATO N.º: 005/2018

INTERESSADO (A): CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CONTRATADO: M-HIGH INFORMATICA LTDA

OBJETO: Disponibilização de serviços de acesso à internet banda larga

DOTAÇÃO: 3.3.90.39.00000

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 1.198,80

INICIO/FIM: 13/04/2018 A 13/04/2019.

1ª Publicação, ocorrida em 13/04/2018, em obediência a LOM.

2ª Publicação, efetivada para cumprimento do artigo 61, parágrafo único da Lei Nacional nº. 8.666/93.
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Alto Rio Novo

Prefeitura

AVIAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
– REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018

Publicação Nº 135377

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
011/2018

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, TORNA PÚBLICO, 
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRE-
SENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contrata-
ção de empresa para prestação dos serviços de transporte 
de pacientes em tratamento fora de domicílio, usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para maior nível de com-
plexidade, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Abertura dos envelopes das propostas e documenta-
ções dar-se-ão em sessão pública às 13h00min do dia 
23/05/2018.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente pela internet no site www.altorionovo.
es.gov.br.

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

Alto Rio Novo – ES, 14 de maio de 2018.

Catiane Maforte Teixeira

Presidente da CPL

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5451/2018
Publicação Nº 135457

DECRETO MUNICIPAL Nº. 5451 de 14 de maio de 2018.

DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 25 DE MAIO DE 
2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIII do 
art. 44 da Lei Orgânica Municipal, conjugado com a ne-
cessidade de formalizar a atuação do órgão de fiscalização 
interna nos procedimentos de auditoria.

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado como ponto facultativo o dia 25 
de maio de 2018 (sexta-feira), em virtude do Feriado 

Estadual da Colonização do Solo Espírito Santense, que se 
dá originariamente em uma quarta-feira (dia 23).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

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

Alto Rio Novo/ES, 14 de maio de 2018.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 34/2018
Publicação Nº 135459

PORTARIA N°034 /2018

14 de Maio de 2018

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, E ETC;

RESOLVE:

Art.1°) Fica concedido Licença Maternidade á Servidora Pú-
blica Municipal, Sra. VANESSA ALVES FAGUNDES, confor-
me protocolo n° 000380/2018, no período de 08/05/2018 
á 04/09/2018, previsto no art. 7° inciso XVIII, da Consti-
tuição Federal.

Art.2°) Fica prorrogado a Licença Maternidade exarada no 
art. 1°, no período de 05/09/2018 á 03/11/2018, confor-
me a Lei Municipal n° 622/2009.

Art.3°) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, com seus efeitos retroativos ao dia 08 de Maio 
de 2018.

Art. 4°) Revogam-se as disposições ao contrário

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

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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PORTARIA SEMED Nº 009/2018
Publicação Nº 135458

PORTARIA SEMED N° 009/2018

14 de Maio de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCA-
LIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO Nº 042/2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de Alto Rio 
Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
000745/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor NÉRIO MOREIRA DOS REIS 
JÚNIOR, portador da Matrícula nº 022680, ocupante do 
cargo de Diretor Administrativo, para acompanhar e fis-
calizar a Contratação de Locação de Empresa especializa-
da em prestação de serviços de transporte Escolar, para 
transportar alunos da do Município de Alto Rio Novo para 
a Escola Agrícola do Bley no Município de São Gabriel da 
Palha, para o período de 33(trinta e três) dias, durante o 
ano letivo de 2018. Para atender a Secretaria Municipal de 
Educação, com poderes amplos e irrestritos para propor 
penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições ao contrário.

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

Secretaria Municipal de Educação, de Alto Rio Novo, Esta-
do do Espírito Santo, aos quatorze dias do mês de Maio do 
ano de dois mil e dezoito.

SILVANETE MARIA PEREIRA RODRIGUES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
042/2018 

Publicação Nº 135372

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADO: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA EPP.

Objeto: O presente contrato tem como objeto a prestação 
de serviço de transporte de alunos do município de Alto 
Rio Novo para a Escola Agrícola do Bley município de São 
Gabriel da Palha, durante aproximadamente 33 (trinta e 

tres) dias no ano letivo de 2018, (conforme calendário de 
chegadas e saídas).

Vigência: O prazo de vigência do contrato será a partir da 
data de sua assinatura até 30/09/2018.

Valor: O valor global estimado deste contrato é de R$ 
11.999,79 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e 
setenta e nove centavos), cujo desembolso dar-se-á con-
soante estabelecido neste instrumento, com os seguintes 
recursos:

Secretaria Municipal de Educação:

015000015001.1212200202.023 – Manutenção do Trans-
porte Escolar Estadual SEDU - ESCOLAR – fichas 186;

Processo Administrativo: 000745/2018.
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Anchieta

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº025/2016
Publicação Nº 135374

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2016

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a Empresa VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - ME

Objeto: Da prorrogação de prazo de execução e vigência por mais 03(três)meses.

PROCESSO: 6628/2018

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº020/2018
Publicação Nº 135414

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO nº 020/2018

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI inscrito no CPF n.º 080.134.247-31, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento no disposto no artigo 
24, Inciso II da Lei 8.666/93 Dispensa de Procedimento Licitatório, autorizando a contratação direta da Empresa Pousada 
e Restaurante Recanto LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.325.371/0001-90, com sede á Avenida Rauta, nº 631, Centro-
-Anchieta ES, neste ato representado pelo sócio Administrador, Srº. Jonas Henrique Fernandes e Silva, brasileiro, solteiro, 
empresário, Portador do R. G. nº. 1662290 - SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº. 086.212.917-62, para Contratação de 
serviço de Hospedagem com Alimentação, para atender os instrutores e palestrantes que ministrarão Cursos de Capacita-
ção e treinamento aos Servidores Municipais durante o ano corrente.

Descrição a seguir:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UN QTD.
PREÇO  

UNITARIO
PREÇO
TOTAL

01
Hospedagem completa ( café da manhã, almoço, jantar), apar-
tamento individual com banheiro, TV, frigobar e ar condicionado

DIÁRIAS 30 125,00 3.750,00

Valor Global da Contratação: R$ 3.750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais).

Processo Administrativo: 440/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PP 001/2018
Publicação Nº 135361

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018

Processo n.º 6536/2018

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, 
através da sua Pregoeira Oficial, torna público a realização 
de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, objetivan-
do Contratação de empresa para prestação de serviço de 
Acolhimento Institucional para Idoso em Grau de Depen-
dência III, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, Decreto 
Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar 
o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrô-
nico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamen-
to e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 
25/05/2018. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: 
às 09:30 do dia 25/05/2018.

Anchieta, 14 de maio de 2018.

Janaína Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 020/2018
Publicação Nº 135355

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
020/2018

Processo n.º 6952/2017

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Ofi-
cial, torna público a realização de licitação, na modalida-
de Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivan-
do contratação exclusiva de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de 

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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peças de eletrodomésticos (click, mangueira de gás e refil 
de filtro), conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 
Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar 
o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrô-
nico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamen-
to e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 
28/05/2018. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: 
às 09:30 do dia 28/05/2018.

Anchieta, 14 de maio de 2018

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO LICITAÇÃO CARTA CONVITE 008/2018
Publicação Nº 135407

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE N° 008/2018

PROCESSO 15045/2017

EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

O Município de Anchieta, através da CPL, torna público que 
realizará no dia 24/05/2018, às 13:00 horas, em sua sede, 
à Rod. do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchie-
ta/ES, Licitação na modalidade de Carta Convite, do tipo 
menor preço global, objetivando Contratação de empresa 
para construção do novo CCZ – (CENTRO DE CONTROLE 
DE ZOONOSES). Os envelopes deverão ser entregues na 
sala da Comissão Permanente de Licitação até às 13hs-
00min do mesmo dia. Os interessados deverão retirar o 
Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br/transparencia/
licitacao ou via correio eletrônico, no endereço licitacao-
anchieta@gmail.com Quaisquer esclarecimentos na CPL, 
nos dias úteis e no horário das 11:00 às 17:00 horas ou 
pelo telefone (28)3536-3358.

Valor global estimativo do serviço: R$ 75.465,32

Prazo de execução: 120 dias corridos.

Anchieta/ES, 14/05/2018

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

Decreto-A Nº 04 de 04/01/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/ 
2018

Publicação Nº 135415

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
025/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a 
Empresa Pousada e Restaurante Recanto LTDA

Objeto: Contratação de serviço de Hospedagem com Ali-
mentação, para atender os instrutores e palestrantes que 
ministrarão Cursos de Capacitação e treinamento aos 

Servidores Municipais durante o ano corrente.

Valor Global: R$ 3.750,00 (Três mil setecentos e cinquenta 
reais).

Vigência - 07/05/2018 à 31/12/2018

As despesas decorrentes da execução deste contrato cor-
rerão à conta da dotação orçamentária:

Órgão Função Programática
Natureza de 

Despesa
Fonte de 
Recurso

Secretaria 
Municipal de 
Administração e 
Recursos Huma-
nos - Manuten-
ção da Escola de 
Governo

02.05.04.128.008.2.019 33903971000 10000001

Processo: 440/2018

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

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO 
Nº: 108/2016 SEGOV

Publicação Nº 135471

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº: 108/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

CONTRATADO: ANGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & 
CIA LTDA – ME

PROCESSO: 4607/2016

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº 20, 
Bairro Morobá, Aracruz/ES, doravante denominado LOCA-
TÁRIO, neste ato representado pelo Secretário de Governo, 
Sr. EDMILSON MARTINS SCHWENCK, brasileiro, casado, 
funcionário público, portador do CPF nº 022.566.787-84 
e da CI nº 1.093.252 - SPTC, residente na Rua Edmar C. 
Gobi, nº 05, Bairro Jequitibá, CEP.: 29.190-000, Aracruz/
ES, nos termos da Lei nº 3.337 de 25/08/2010, regula-
mentada pelo Decreto nº 22.744 de 31/08/2011 e a Sr.ª 
ELVINA MARIA DE SOUSA ARRUDA, brasileira, casada, pe-
dagoga, portadora do CPF nº 353.898.423-91 e da C.I. Nº 
956.496-SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Flor de 
Lotus, nº 43, Bairro Jardins, CEP: 29.199-371, Aracruz/
ES, representada pela Empresa ANGELA MARIA LAVAGNO-
LI SARAIVA & CIA LTDA – ME – CNPJ nº 15.264.395/0001-
07, localizada a Praça Flamboyant, nº 080, sala 203, Bair-
ro Coqueiral, Aracruz/ES, CEP: 29.199-030, doravante 
denominada LOCADORA, tendo em vista a documenta-
ção constante do Processo Administrativo nº. 4607/2016, 
parte integrante deste instrumento para todos os efeitos, 
independente de transcrição, e, com fulcro no artigo 24, 
inciso X, da Lei nº 8.666/93 e artigo 3ª da Lei nº 8.245/91, 
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato 
que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

0.1 – O presente instrumento tem por finalidade prorro-
gar o prazo, estipulado na Cláusula Segunda do Contrato 
Originário por mais 12 (doze) meses, a contar da data de 
16/05/2018.

0.2 Têm por finalidade ainda de reajustar o valor do con-
trato com base no IGP-M, conforme Cláusula Terceira, 
Item 02 do contrato original, passando a ser pago pela 
locação o valor mensal de R$ 2.106,54 (dois mil cento e 
seis reais, cinquenta e quatro centavos).

0.3 O presente termo aditivo perfazerá o valor global de 
R$ 25.278,48 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e oito 
reais, quarenta e oito centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - O pagamento da importância relativa à locação do 
imóvel, objeto deste aditivo ao contrato, correrá por conta 
de Dotação Orçamentária própria, já consignada no vigen-
te orçamento, assim discriminada:

Órgão: 004 – Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 04.01.00 – Secretaria de Governo

Código Reduzido: 104

Classificação Funcional: 04.122.0040.2.007

Elemento: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica

Vínculo: 10000000 – Recursos do Tesouro

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTEÚDO DO TERMO ADI-
TIVO

3.1 – E por estarem de acordo, assinam o presente Termo 
Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas e entrará em vigor em 16/05/2018.

Aracruz, 14 de Maio de 2018.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

LOCATÁRIO

ANGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA – ME – 
CNPJ nº 15.264.395/0001-07

LOCADOR

Testemunhas:

1- … ....................................................................... 

2- … ....................................................................... 

3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 079/2016 
PROCESSO N° 2.384/2016 SEMTUR

Publicação Nº 135396

3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 079/2016

PROCESSO N° 2.384/2016

LOCATÁRIO: Município de Aracruz - ES, representado pelo 
Secretário de Turismo e Cultura. LOCADORA: JOCIMARA 
LOUREIRO DE DEUS CAMPAGNARO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR: 1.1 – O presente 
instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo, esti-
pulado na Cláusula Segunda do Contrato Originário por 
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mais 12 (doze) meses, a contar da data de 18/05/2018 a 
17/05/2019.

1.2 O valor mensal da referida locação é de R$ 6.013,59, 
(seis mil e treze reais e cinquenta e nove centavos) o valor 
a ser pago até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente 
ao vencido.

Ratificação: 2.1 Ficam as demais cláusulas constantes no 
Contrato de prestação de serviço n° 079/2016, 2º Termos 
de Aditivos Contratuais.

Data da Assinatura: 11/05/2018

Aracruz-ES 14 de maio de 2018

Jean Carlo Gratz Pedrini

Secretário de Turismo e Cultura

ANULAÇÃO DA CP 002/2017 - PROC.8311/2017 
SEMED 

Publicação Nº 135427

AVISO DE ANULAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.º 002/2017

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra 
de construção do CMEI Planalto, localizado a Rua Jurandir 
Peruchi, Bairro Planalto, neste Município de Aracruz/ES e 
adequações do Viveiro Municipal, para viabilizar a implan-
tação do CMEI.

O Município de Aracruz-ES, por meio da Secretária Mu-
nicipal de Educação, torna público aos interessados que, 
com fulcro na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e 
as disposições contidas no art. 49, caput, da Lei 8.666/93, 
DETERMINA A ANULAÇÃO da Concorrência Pública, em vir-
tude de vício na análise das primeiras propostas de preços 
apresentadas, ficando assegurado aos interessados a am-
pla defesa e o contraditório.

Aracruz/ES, 14 de maio de 2018.

Ilza Rodrigues Realli

Secretária Municipal de Educação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
Nº 6862/18 - SEMAD

Publicação Nº 135395

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 6862/18

CONFORME ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 e AL-
TERAÇÕES - Processo nº 6862/2018

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a dis-
pensa do procedimento licitatório para ter por objeto o 

pagamento de recarga de extintores para atender às di-
versas Secretarias da Prefeitura Municipal de Aracruz, em 
favor da empresa COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBA-
TE A INCENDIO LTDA ME, CNPJ Nº 29.187.710/0001-54

Ante o Exposto RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
que se proceda a referida Contratação.

Aracruz/ES, 11 de maio de 2018.

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP N° 100/2018 - PROCESSO N° 2963/2017

Publicação Nº 135464

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 100/2018

PROCESSO Nº 2963/2017

O Município de Aracruz, por intermédio da Equipe de Pre-
gão da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que 
foi instaurado Procedimento Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº100/2018, para Contratação de empresa 
espec. em locação de veículos tipo Ambulâncias e UTI Mó-
vel, com motorista/socorrista.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 28/05/2018.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 28/05/2018.

Edital: Disponibilizado no sites: PMA: www.aracruz.es.gov.
br.

BLL: Endereço Eletrônico de Disputa:http://lanceeletroni-
co.cloudapp.net

Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema:http://bll.
org.br/cadastro/Email:semsa.pregao@aracruz.es.gov.br.

Aracruz, 14 de Maio de 2018.

Terciany Cris B. Siqueira

Pregoeira Oficial da SEMSA

http://www.aracruz.es.gov.br/
http://www.aracruz.es.gov.br/
mailto:semsa.pregao@aracruz.es.gov.br
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CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2018 SEMAD - INDEFERIDOS
Publicação Nº 135424

Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Supervisor de Segurança e Agente do Sistema de Segurança e formação cadastro de reserva para aten-
dimento às necessidades de excepcional interesse público do Município, conforme determina o art. 37, inciso IX, da CF/88, a Lei nº 2.994, de 15/02/2007, 
e Lei nº 3.862, de 12/11/14, e demais normas legais atinentes em vigor

RELAÇÃO DE CANDIDATOS INDEFERIDOS - PRECESSO SELETIVO SEMAD 001/2018

Agentes do Sistema de Segurança (Videomonitoramento)

N.º DE  
INSCRIÇÃO

NOME
DATA DE  

NASCIMENTO
MOTIVO DO INDEFERIMENTO

86 AGUILAR DELFINO 17/04/1968 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

26 ANTONIA CACIANO BOMFIM 13/06/1973 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

60 BERENICE MARIA PEREIRA DE ARUJO 20/05/1968 NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS EXIGIDOS P/ INSCRIÇÃO

23 BRIELLY MOREIR DA SILVA 16/05/1992 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

41 DAVID BAPTISTA DA CUNHA 08/03/1977 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

85 EDSON RIBEIRO LOUREIRO 30/09/1977 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

73 ELZA VIEIRA DOS SANTOS 03/01/1985 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

17 GILBERTO LEITE 28/12/1973 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

39 JULIANO GADIOLI SPERANDIO 30/07/1984 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

8 LUCAS EVANGELISTA RIBEIRO 12/09/1991 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

83 LUIZ FELIPE REDIVO MIRANDA 26/02/1999 NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS EXIGIDOS P/ INSCRIÇÃO

21 MARCELO DOS PASSOS LIRIO 30/05/1978 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

12 ROSIANE NIEIRO LEMOS FAVARATO 25/08/1974 NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS EXIGIDOS P/ INSCRIÇÃO

35 VALMIRO DE OLIVEIRA DIAS NETO 11/09/1992 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

16 WARLEY PEGO SESINANDO 13/07/1995 NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE PRÉ REQUISITO

CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2018 SEMAD - SUPERVISOR DO SISTEMA DE SE-
GURANÇA

Publicação Nº 135420

Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Supervisor de Segurança e Agente do Sistema de Segurança e formação cadastro de reserva para aten-
dimento às necessidades de excepcional interesse público do Município, conforme determina o art. 37, inciso IX, da CF/88, a Lei nº 2.994, de 15/02/2007, 
e Lei nº 3.862, de 12/11/14, e demais normas legais atinentes em vigor

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

Cargo: Supervisor do Sistema de Segurança Videomonitoramento (Local: Central Integrada de Videomonitoramento na sede da PMA)

Ordem de 
Classifica-

ção

Nº de 
Inscrição

Nome Completo
Data de 

Nascimento
Cargo Pleiteado

Experiência 
Profissional

Qualificação 
Profissional

Total Geral  
de Pontos

1 80 Luiz Carlos da Silva 14/12/1964
Supervisor de Segurança 
(Videomonitoramento)

40 50 90

2 81 Nelson Bergue de Almeida 08/03/1970
Supervisor de Segurança 
(Videomonitoramento)

30 50 80

3 63 Joelson Jacinto Reis Vieira 09/07/1978
Supervisor de Segurança 
(Videomonitoramento)

30 50 80

4 82 Vanderson José Pereira 06/11/1978
Supervisor de Segurança 
(Videomonitoramento)

30 50 80
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CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2018 SEMAD- AGENTE DO SISTEMA DE SEGURAN-
ÇA PNE

Publicação Nº 135419

Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Supervisor de Segurança e Agente do Sistema de Segurança e formação cadastro 
de reserva para atendimento às necessidades de excepcional interesse público do Município, conforme determina o art. 37, inciso IX, 

da CF/88, a Lei nº 2.994, de 15/02/2007, e Lei nº 3.862, de 12/11/14, e demais normas legais atinentes em vigor

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO (PNE)

Cargo: Agentes do Sistema de Segurança Videomonitoramento (Local: Central Integrada de Videomonitoramento na sede da PMA)

Ordem 
de Clas-
sificação

Nº de 
Inscri-

ção
Nome Completo

Data de 
Nascimento

Cargo Pleiteado
Experiência 
Profissional

Qualificação 
Profissional

Total Geral 
de Pontos

1 7
Josimara Leoni dos 

Santos Ferreira
02/11/1972

Agentes do Sistema de 
Segurança  

(Videomonitoramento)
15 50 65

2 5 Jorge Belarmino 28/01/1973
Agentes do Sistema de 

Segurança  
(Videomonitoramento)

0 20 20

CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2018 SEMAD- SUPERVIDOR DO SISTEMA DE SE-
GURANÇA PNE

Publicação Nº 135423

Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Supervisor de Segurança e Agente do Sistema de Segurança e formação cadastro 
de reserva para atendimento às necessidades de excepcional interesse público do Município, conforme determina o art. 37, inciso IX, 

da CF/88, a Lei nº 2.994, de 15/02/2007, e Lei nº 3.862, de 12/11/14, e demais normas legais atinentes em vigor

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO (PNE)

Cargo: Supervisor do Sistema de Segurança Videomonitoramento (Local: Central Integrada de Videomonitoramento na 
sede da PMA)

Ordem 
de Clas-
sificação

Nº de 
Inscri-

ção
Nome Completo

Data de 
Nascimento

Cargo Pleiteado
Experiência 
Profissional

Qualificação 
Profissional

Total Geral 
de Pontos

1 52 Edson Contadini 15/12/1982
Supervisor de Segurança 
(Videomonitoramento)

30 10 40
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 - SEMDS
Publicação Nº 135343

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE 
SOCIEDADE CIVIL – OSC – Nº 002/2018/SEMDS 

PROCESSO Nº 16.337/2017 
 

 
O MUNICÍPIO DE ARACRUZ por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO com 
esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no 
Decreto nº 32.487/2017, torna público o presente 
Edital de Chamamento Público para selecionar 
Organização da Sociedade Civil, objetivando a 
celebração de Termo de Fomento para consecução 
de planos de trabalhos propostos por Organizações 
da Sociedade Civil voltados à promoção, à 
proteção e a defesa dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes do Município de 
Aracruz-ES. 

 
 
OBJETO: 
Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar as melhores 
propostas técnica e financeiras apresentadas pelas Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) para firmar Termo de Fomento com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Trabalho (SEMDS), com o objetivo de consecução de planos de trabalhos 
propostos por Organizações da Sociedade Civil voltados à promoção, à proteção e a 
defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes do Município de 
Aracruz-ES conforme detalhado no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
 
 

Período de apresentação de projetos: De 15 de maio de 2018 a 06 de julho de 
2018. Por 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação deste Edital no site da 
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.aracruz.es.gov.br) e no Diário Oficial dos 
Municípios (www.dom.es.gov.br). 
 
Local e horário de entrega das propostas: Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Trabalho, localizada a Rua Padre João Bauer, nº 20, Centro, Aracruz/ES.  De 
segunda a sexta-feira, de 12h às 18h. 
 
Inicio da Sessão de abertura dos envelopes: 14/06/2018 às 13h na Secretaria de 
Suprimentos, situada na Av. Morobá, 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE 
SOCIEDADE CIVIL - OSC - Nº 002/2018/SEMDS 

PROCESSO Nº 16.337/2017 
 

• – PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção das melhores 
propostas técnica e financeiras apresentadas para a celebração de parceria com a 
Prefeitura Municipal de Aracruz, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Trabalho (SEMDS) por meio da formalização de termo de 
fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil 
(OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, pelo Decreto nº 32.487/2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 
condições previstas neste Edital.  
1.3. Poderão ser selecionadas até 09 (nove) propostas, observadas a ordem e a 
disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de fomento, atendendo o 
valor de referência, qual seja R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil 
reais). 
1.3.1. Projeto Apoiado – Desenvolvimento de programas e serviços complementares 
ou inovadores, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente: até 09(nove) projetos, sendo o valor de referência 
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 
1.4. A presente seleção não gera qualquer direito aos participantes, cabendo à 
administração pública o juízo de conveniência e oportunidade. 
 
2 – OBJETO DA PARCERIA 
Firmar Termo de Fomento com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho 
para a consecução de planos de trabalhos propostos por Organizações da Sociedade 
Civil voltados à promoção, à proteção e a defesa dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes do Município de Aracruz-ES. 
 
2.1. Eixos para elaboração da proposta/plano de trabalho 
As propostas deverão ser apresentadas considerando a realização de parcerias 
destinadas para o apoio dos seguintes eixos: 
 
2.1.1. EIXO 1– Promoção dos direitos da criança e do adolescente 
2.1.1.1. Objetivos: 

• Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, 
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considerada as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de 
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, 
territorial, de nacionalidade e de opção política. 

• Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os 
direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e contemple a 
superação das desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da 
equidade e inclusão social. 

 
2.1.1.2. Metas:  

• Promover o respeito aos direitos da criança e do adolescente na sociedade, de 
modo a consolidar uma cultura de cidadania. 

• Desenvolver ações voltadas à preservação da imagem, da identidade, 
observando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento de crianças e 
adolescentes nos meios de comunicação, conforme dispositivos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

• Fortalecer as competências familiares em relação à proteção integral e 
educação em direitos humanos de crianças e adolescentes no espaço de 
convivência familiar e Comunitária. 

• Superar as iniquidades que afetam o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes e suas famílias, por meio de um conjunto articulado de ações 
entre poder público e sociedade, com justiça social. 

• Assegurar a alimentação adequada de crianças, adolescentes, por meio da 
ampliação de políticas de segurança alimentar e nutricional. 

• Promover o acesso de crianças e adolescentes às Tecnologias de Informação 
e Comunicação e à navegação segura na Internet, como formas de efetivar seu 
direito à comunicação, observando sua condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento. 

• Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a políticas culturais, que nas 
suas diversas expressões e manifestações considerem sua condição peculiar 
de desenvolvimento e potencial criativo. 

• Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a políticas e programas de 
esporte e lazer, de acordo com sua condição peculiar de desenvolvimento, 
assegurada a participação e a acessibilidade de pessoas com deficiências. 

 
2.1.2. EIXO 2 – Proteção e defesa dos direitos 
2.1.2.1. Objetivo: 

• Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 
violados, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as 
diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, 
geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política. 

2.1.2.2. Meta: 
• Ampliar e articular políticas, programas, ações e serviços para a promoção, 

proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar 
e comunitária.  
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2.2. Fundamentação Legal 
Tendo por fundamento a Lei Federal n° 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 
adolescente (ECRIAD); a Lei Municipal nº 4.007/2015, alterada pela Lei 4.082/2016, 
que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as 
condições de aplicação dos Recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência; 
e ainda, as Diretrizes do Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos da Criança e 
do Adolescente, voltados à promoção, à proteção e a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes, aprovado por meio da Resolução CMDCA nº115/2016. 
 
 
2.3. Caracterização do Serviço 
Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, da política 
de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 
conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. 
 
2.4. Objetivo da Parceria 
Realizar atividades voltadas à promoção, à proteção e a defesa dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes do Município de Aracruz-ES. 
 
2.5. Justificativa da Parceria 
2.5.1. A Política Municipal da Criança e do Adolescente se baseia no artigo 227 da 
Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente. A partir desses instrumentos e em conformidade com a Convenção 
sobre os Direitos da Criança aprovada no âmbito das Nações Unidas em 1989, 
crianças e adolescentes passaram a ser reconhecida como sujeitos de direitos (e não 
mais como meros objetos de intervenção), respeitadas sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, a prevalência de seu interesse superior, a indivisibilidade 
de seus direitos e a sua prioridade absoluta nas políticas públicas. 
2.5.2. A proteção integral de crianças e adolescentes, bem como a atenção para o seu 
desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, afetivo, social e cultural devem ser 
garantidos, sendo de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade a sua 
promoção, proteção e defesa, colocando-os a salvo de ameaças e violações a 
quaisquer de seus direitos, além de garantir a devida averiguação e reparação 
decorrente de violações. 
2.5.3. O Estatuto da criança e do adolescente (ECRIAD) prevê a garantia dos 
direitos Fundamentais da pessoa humana. Assegura-lhe a oportunidade, lhe faculta o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Responsabiliza a família, a 
comunidade, a sociedade e o poder público pela garantia da efetivação desses 
direitos, de acordo com o seu art. 4º, a saber: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurará criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 
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2.5.4. A Política Municipal da Criança e do Adolescente de Aracruz (PMDCA) foi 
criada pela Lei 1.451 de 28/11/1990 e atualmente é regida pela Lei 4.007 de 
02/12/2015, alterada pela Lei 4.082 de 20/09/2016, estabelece em seu Artigo 4º, “O 
Município deverá criar programas e serviços especiais, para atender às crianças e aos 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão social, na ausência ou 
insuficiência das Políticas Sociais Básicas no Município”. 
2.5.5 O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – (FMDCA) 
tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados 
ao desenvolvimento das ações de atendimento as crianças, adolescentes e suas 
respectivas famílias, prioritariamente aos programas e projetos de proteção à criança e 
ao adolescente em situação de vulnerabilidade social e risco social e/ou pessoal, cuja 
necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. 
2.5.6 Diante dos avanços na normatização da garantia de direitos e na própria política 
de proteção a crianças e adolescentes, faz-se necessária uma organicidade, por meio 
da integração do governo, sociedade civil e demais atores envolvidos no Sistema de 
Garantias de Direitos. Dessa forma, o chamamento público promovido pela 
administração pública e conselhos de políticas públicas para a formalização de 
parcerias estratégicas potencializam a execução de ações previstas nos marcos 
normativos da infância e adolescência nos Municípios brasileiros. 
 
3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
3.1. Para este Chamamento Público serão destinados R$ 495.000,00 (quatrocentos e 
noventa e cinco mil reais) referentes à utilização dos Recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
3.2. A cobertura desta despesa correrá na seguinte rubrica orçamentária: 
667– Código Reduzido  
11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
003 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
08.243.0017.2.0055- Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
3.3.50.43.00- Subvenções Sociais 
1.399.0000- Demais Recursos Destinados Assistência Social 
 
676 – Código Reduzido  
11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
003 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
08.243.0017.2.0055- Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
4.4.50.42.00 - Auxílios 
1.399.0000- Demais Recursos Destinados Assistência Social 

 
3.3. O repasse do recurso ocorrerá após assinatura e publicação do Termo de 
Fomento, em conformidade com o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de 
Trabalho, atendendo os requisitos da Lei 13.019/2014 e demais Legislações 
pertinentes. 
 
4 – VIGÊNCIA 
O Termo de Fomento a ser celebrado com a OSC terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da publicação instrumento no site da PMA e no Diário Oficial dos Municípios, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observando o limite de 
tempo previsto no art. 48 do Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017. 
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5 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim 
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014 (alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 
5.1.1. Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua 
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício 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; 
5.1.2. As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de 
cunho social; ou 
5.1.3. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos. 
5.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 
5.2.1. Declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de Ciência e 
Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e 
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 
5.3.  Não será permitida a atuação em rede. 
 
6 – REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO 
6.1. Para a celebração do termo de Fomento, a OSC deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

• Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente: 
• Objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de 

atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como 
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, 
caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 
2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações 
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 
13.019, de 2014); 

• em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que 
preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, 
caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas 
(art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 
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• escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 
33,caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

• Possuir, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, 
comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei 
nº 13.019, de 2014); 

• Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto 
da parceria ou de natureza semelhante (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 
(um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 
2014); 

• possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no 
momento da apresentação do plano de trabalho (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, 
da Lei nº 13.019, de 2014; 

• Possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua 
contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante 
declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo III – Declaração sobre 
Capacidade Técnica e Operacional. Não será necessária a demonstração de 
capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a 
aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de 
espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, 
alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições, de dívida ativa e trabalhista (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, 
de 2014 e art. 45, do Decreto nº 32.487, de 2017); 

• apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 
ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 

• apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
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deles, conforme Anexo IV – Relação nominal dos Dirigentes da Entidade (art. 34, 
caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia 
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, 
caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC 
se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 
13.019, de 2014); 

• Estar devidamente registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Aracruz (CMDCA). 

6.2. Ficará impedida de celebrar o termo de Fomento a OSC que: 
a. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 
b. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada 

(art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 
c. tenha, em seu quadro de dirigentes,membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua 
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas 
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

d. tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre 
recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e. tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com 
a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção 
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 

f. 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 (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

g.  tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que 
tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido 
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 
(art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).; e 
6.3. É vedada a celebração de parcerias que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de 
exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado (art. 40, da 
Lei nº 13.019, de 2014). 
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7 – COMISSÃO DE SELEÇÃO 
7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o 
presente chamamento público, tendo sido constituída na forma do Decreto nº 
32.489/2017 e nomeada pela Portaria nº 14.323 de 22 de março de 2017. 
7.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha 
participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, 
como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC 
participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure 
conflito de interesse (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
7.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro 
impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação 
equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, 
§§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
7.4. Para subsidiar seus trabalhos na fase de Avaliação das Propostas da Etapa de 
Seleção, a Comissão contará com o assessoramento da conselheira, Bruna Carla 
Vieira da Costa, matrícula nº 21.988, indicada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Aracruz (CMDCA). 
7.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem 
ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
 
8 –  DA FASE DE SELEÇÃO 

 ETAPAS  DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público  15/05/2018 

2 Pedido de esclarecimento e impugnação deste Edital  15/05/2018 a 
19/05/2018 

3 Análise e resposta aos pedidos de esclarecimento e 
impugnação deste Edital 

 21/05/2018 a 
23/05/2018 

4 Envio das propostas pelas OSCs  15/05/2018 a 
13/06/2018 

5 Sessão Pública de abertura dos envelopes  14/06/2018 

6 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção*  15/06/2018 a 
28/06/2018 

7 Divulgação do resultado preliminar*  29/06/2018 

8 Interposição de recursos contra o resultado preliminar*  02/07/2018 a 
03/07/2018 

9 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção*  04/07/2018 a 
05/07/2018 

10 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 
de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver)* 

 06/07/2018 

 
* Os prazos poderão ser alterados conforme a necessidade e o andamento do Chamamento 
Público n°02/2018/SEMDS. 
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8.1. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público: 
O presente Edital será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Aracruz 
(www.aracruz.es.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios (www.dom.es.gov.br), com 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data 
de publicação do Edital. 
 
8.2. Etapa 2: Pedido de esclarecimento e impugnação deste Edital 
8.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser obrigatoriamente, formalizados por 
escrito e devidamente entregues, no horário de 12:00 às 18:00, na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Trabalho, localizada na Rua Padre João Bauer, nº 20, 
Centro, Aracruz/ES, por meio de envelope lacrado com as seguintes inscrições: 
ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018/SEMDS 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
8.2.2. Somente poderão ser solicitados esclarecimentos até 05 (cinco) dias corridos 
após a data de publicação do Edital. Todas as dúvidas encaminhadas, bem como suas 
respectivas respostas permanecerão disponíveis nos sítios eletrônicos da PMA 
(www.pma.es.gov.br) e Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.es.gov.br) 
até a data da divulgação da classificação final. 
8.2.3. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos pela Comissão de Seleção, 
no prazo de 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à 
data de encerramento do período solicitação de esclarecimentos deste Edital. 
8.2.4. Poderão impugnar o presente edital qualquer cidadão ou instituição, inclusive as 
entidades participantes deste Chamamento Público para Seleção de OSC, nos 
esclarecimentos até 05 (cinco) dias corridos após a data de publicação do Edital. 
8.2.5. As impugnações deverão ser obrigatoriamente formalizadas por escrito, 
devidamente assinadas e entregues na SEMDS, por meio de envelope lacrado, nos 
moldes descritos no item 8.2.1 deste Edital. 
8.2.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada a 
todos os interessados por meio de publicação no sítio eletrônico da PMA e 
(www.pma.es.gov.br) e Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.es.gov.br). 
8.2.7. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original. Os atos ordinatórios, comunicados, erratas 
e quaisquer outros, que não impliquem modificação das regras do presente Edital, 
serão divulgados no sítio eletrônico da PMA (www.pma.es.gov.br) e Diário Oficial dos 
Municípios (www.diariomunicipal.es.gov.br), por ato da Comissão de Seleção. 
8.2.8. Caso haja qualquer necessidade de modificação deste Edital, a Comissão de 
Seleção fará a devida avaliação e fundamentação e, havendo prejuízo para a 
elaboração da proposta, empreenderá a reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 
 
8.3. Etapa 3: Envio das propostas pelas OSCs 
8.3.1. Forma de apresentação da proposta 
8.3.1.1. As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Trabalho, localizada a Rua Padre João Bauer, 20, Centro, Aracruz/ES, de segunda a 
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sexta-feira, de 12hàs 18h (exceto feriados), não sendo permitido o recebimento de 
documentação fora dos prazos estabelecidos por este Edital. 
8.3.1.2. A inscrição da OSC interessada em participar deste Chamamento dar-se-á por 
meio da entrega, por pessoa devidamente identificada por meio de documento oficial 
com foto, da documentação elencada no item 8.3.2 deste Edital. 
8.3.1.3. É expressamente vedada a retificação da proposta técnica, bem como o 
acréscimo de quaisquer documentos após a protocolização do envelope no endereço 
indicado no item 8.3.1.1. 
8.3.1.4. A OSC proponente deverá apresentar envelope lacrado contendo a Proposta 
Técnica. Deverão constar no envelope as seguintes inscrições:  

ENVELOPE 01 – PROPOSTA TÉCNICA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018/SEMDS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
CNPJ 
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 
 
______________________________________ 
NOME, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO 

 
8.3.1.5. Os envelopes entregues em local ou período diferentes do estabelecido não 
serão objetos de análise, não sendo permitida a participação de interessados 
retardatários. 
8.3.1.6. Os documentos entregues não serão devolvidos qualquer que seja o resultado 
da seleção.  
 
8.3.2. Conteúdo da proposta 
8.3.2.1. O Envelope 01 deverá conter a Proposta Técnica, observado os Eixos para 
Elaboração da Proposta em conformidade com o Anexo V - Modelo de Proposta 
Técnica, atendendo aos critérios de julgamento estabelecidos, na forma descrita 
Anexo I - Termo de Referência. 
8.3.2.3. Todas as folhas da Proposta Técnica deverão ser numeradas 
sequencialmente, assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal da 
OSC ou seu procurador legalmente constituído. 
 
8.4. Etapa 4: Sessão pública de abertura dos envelopes. 
8.4.1. Os envelopes protocolizados serão abertos pela Comissão de Seleção, durante 
a sessão pública de abertura e conferência dos documentos, que será realizada no dia 
14/06/2018, às 13h, na Secretaria de Suprimentos, situada a Av. Morobá, 20, Bairro 
Morobá, Aracruz/ES. 
8.4.2. O representante da proponente deverá comparecer na sessão de abertura do 
presente chamamento, podendo fazê-lo por meio do seu representante legal ou 
procurador, devendo comprovar junto à Comissão sua forma de representação: 

a) Se for o representante legal da instituição, a comprovação deverá ser através do 
estatuto, suas alterações e ata de posse do quadro atual da Diretoria; 
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b) Se procurador, além dos documentos de constituição da instituição, suas 
alterações e ata de posse do quadro atual da Diretoria, será entregue instrumento de 
procuração pública ou particular. 
8.4.3. A Comissão de Seleção lavrará ata circunstanciada da sessão pública de 
abertura dos envelopes, assinada pelos seus membros e pelos presentes. Todos os 
documentos e propostas do ENVELOPES 01 serão rubricados por três membros da 
Comissão de Seleção e pelos representantes das interessadas presentes na sessão. 
8.4.4. O não comparecimento do proponente na sessão de abertura dos envelopes, 
por qualquer motivo, caracterizará a desistência do proponente e resultará em sua 
eliminação deste Chamamento Público. 
 
8.5. Etapa 5: Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção 
8.5.1. A análise e o julgamento das propostas serão realizados pelos membros da 
Comissão de Seleção e pelo conselheiro indicado pelo CMDCA, que terão total 
independência técnica para exercer seu julgamento. 
8.5.2. É vedada, na análise e julgamento das propostas, a utilização de qualquer 
elemento,critério ou fator sigiloso, secreto, pessoal ou reservado que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os interessados. 
8.5.3. A seleção será realizada em duas etapas distintas e subseqüentes: 
 
8.5.3.1. A Etapa 1 será para avaliação da Proposta Técnica (Envelope 01) e terá 
caráter classificatório e eliminatório. 
8.5.3.1.1. A avaliação da Proposta Técnica será realizada de forma individual por cada 
membro da Comissão de Seleção, bem como pelo conselheiro indicado pelo CMDCA. 
8.5.3.1.2. A avaliação individualizada e a pontuação da Proposta Técnica serão feitas 
com base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir: 

Critérios de Julgamento  Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima  

A) Informações sobre ações a serem 
executadas, metas a serem 
atingidos, indicadores de 
cumprimento das metas e prazos 
para a execução das ações e para o 
cumprimento das metas; 

- Grau pleno de atendimento (3,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (2,0 
pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 
 

3,0 

B) Adequação da proposta em 
conformidade com a Política 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, o Plano Decenal 
Municipal dos Direitos Humanos das 
Crianças e dos Adolescentes, o 
Estatuto da Criança e do 
adolescente (ECRIAD) e as 
condições de aplicação dos 
Recursos do Fundo Municipal da 
Infância e Adolescência, conforme 
item 2.2 deste termo. 

– Grau pleno de adequação (3,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de adequação 
(0,0). 

3,0 

c) Descrição da realidade objeto da 
parceria e do nexo entre essa 
realidade e a atividade ou projeto 
proposto; 

 -Grau pleno da descrição (2,0) 
- Graus satisfatório da descrição(1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

2,0 

D) Capacidade técnica operacional - Grau pleno de capacidade técnico- 2,0 
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da instituição proponente, por meio 
de experiência comprovada no 
portfólio de realizações na gestão de 
atividades ou projetos relacionados 
ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante; 

operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade técnico-
operacional (1,0). 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de capacidade 
técnico-operacional (0,0). 

Pontuação Máxima Global   10,0 

 
8.5.3.1.3. A pontuação máxima de cada critério da etapa de avaliação da Proposta 
Técnica será calculada por meio da média aritmética das notas lançadas por cada um 
dos avaliadores, em relação a cada um dos critérios de julgamento. 
8.5.3.1.4. A pontuação total da etapa de avaliação da Proposta Técnica será calculada 
por meio da soma da pontuação máxima de cada critério. 
8.5.3.1.5. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas 
ao 
critério de julgamento (D), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, 
dentre outras informações que julgar relevantes. 
8.5.3.1.5.1. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao 
critério de julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta. Para fins de 
comprovação, poderão ser utilizados, sem prejuízo de outros, cópia de termos de 
convênios, contratos, termos de parceria celebrados com a rede privada ou pública. 
8.5.3.3. Serão eliminadas aquelas propostas: 

• Cuja pontuação global da etapa de Avaliação da Proposta Técnica for inferior a 
5,0 (cinco) pontos; 

• Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D) da etapa 
de Avaliação da Proposta Técnica; ou ainda que não contenham, no mínimo, as 
seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a 
atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem 
atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a 
execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto. 

• Que estejam em desacordo com o Termo de Referência ou 

• Cujo valor da Proposta estiver acima do teto previsto no item 3 deste Edital de 
Chamamento. 

8.5.3.4. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 
acordo com a pontuação obtida na avaliação da Proposta Técnica. 
8.5.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação 
de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, 
sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (D) e (C). Caso essas regras não 
solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio. 
 
8.6. Etapa 6: Divulgação do resultado preliminar 
8.6.1. A OSC vencedora será aquela que apresentar a maior pontuação na somatória 
dos pontos obtidos com a avaliação da Proposta Técnica. 
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8.6.2. O resultado preliminar será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Aracruz 
(www.aracruz.es.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios (www.dom.es.gov.br). 
 
 
8.7. Etapa 7: Interposição de recursos contra o resultado preliminar 
8.7.1. No momento da divulgação da classificação preliminar das entidades, a 
Comissão de Seleção abrirá prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de 
recursos, contados a partir do primeiro dia útil imediatamente subsequente ao da data 
de divulgação do comunicado. 
8.7.2. Os recursos deverão ser entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Trabalho, situada a Rua Padre João Bauer, 20, Centro, Aracruz/ES, de 12:00 às 
18:00, por meio de envelope lacrado dirigido à Comissão de Seleção da seguinte 
forma: 
RECURSO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018/SEMDS 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
8.7.3. A Comissão de Seleção terá prazo de 02 (dois) dias úteis para analisar os 
recursos, contados a partir do primeiro dia útil imediatamente subsequente ao término 
do prazo de manifestação das interessadas classificadas, podendo solicitar pareceres 
a Procuradoria do Município, caso em que este prazo deverá ser estendido, devendo a 
Comissão publicar a decisão motivada em seu sítio eletrônico (www.pma.es.gov.br) e 
no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.es.gov.br). 
 
8.8. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 
8.8.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 
recurso a Comissão de Seleção publicará as decisões recursais proferidas e o 
resultado definitivo do Chamamento Público para Seleção de OSC na Imprensa Oficial 
dos Municípios (www.diariomunicipal.es.gov.br), e em seu sítio eletrônico 
(www.pma.es.gov.br). 
8.8.2. Da decisão final, não caberá, na esfera administrativa, outropedido de recurso. 
8.8.3. A SEMDS deverá homologar e divulgar na Imprensa Oficial dos Municípios 
(www.diariomunicipal.es.gov.br) e em seu sítio eletrônico (www.pma.es.gov.br), o 
resultado do Chamamento Público. 
8.8.4. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 
§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
8.8.5. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade 
com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências deste 
Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e 
convocá-la para iniciar o processo de celebração. 
 
9. FASE DE CELEBRAÇÃO 
9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 
instrumento de parceria: 
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 ETAPAS 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação 
do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e jurídico e assinatura do termo de Fomento. 

5 Celebração e publicação do extrato do termo de Fomento no Diário Oficial da União. 

 
9.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de 
trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a 
celebração da parceria, a SEMDS convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis a partir da convocação, a apresentar o seu plano de trabalho e a 
documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria 
e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput,33, 34, 39 e 40 da Lei nº 
13.019, de 2014). 
9.2.1. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos 
requisitos impostos nesta Etapa deverão ser apresentadas sem emendas, rasuras, 
devidamente assinados e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal 
da OSC e entregues em envelope lacrado (ENVELOPE 3) na Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Trabalho, localizada a Rua Padre João Bauer, nº 20, 
Centro, Aracruz/ES, CEP 29.190-022, com a seguinte inscrição: 

ENVELOPE 02 – CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018/SEMDS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
CNPJ 
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 
NOME, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO. 

 
9.2.2. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o 
detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos 
os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 
2014), observados os Anexos VI – Modelo de Plano de Trabalho e I – Termo de 
Referência. 
9.2.3. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:  

• a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 
com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

• a forma de execução das ações, 

• a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

• a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para 
a aferição do cumprimento das metas; 
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• a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na 
execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação 
dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto; 

• os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e 

• as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso; 

• medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

9.2.4.  A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 9.2.2. deste 
Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos 
custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias 
da mesma natureza, para cada  item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de 
preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de 
preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No 
caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 
(três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que 
identifique a data da cotação e o fornecedor específico. 
9.2.5. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo 
prazo acima de 10 (dez) dias úteis, deverá apresentar os seguintes documentos: 
9.2.5.1 Comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do 
art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 
da Lei nº 13.019, de 2014: 

• Cópia autenticada do Estatuto registrado e suas atualizações e regimento 
interno (se houver) que comprovem normas de organização interna que prevejam 
expressamente: 

• Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social; 

• em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 
requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

• escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 
e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

• possuir, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, 
comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

• possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante; 

• Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e 
operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas. 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 
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• Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: relatório de execução de 
atividades, assinado pelo dirigente máximo da organização, juntamente com o 
presidente do Conselho Fiscal ou equivalente, cópia de termos de convênios, 
contratos, termos de parceria, de cooperação celebrados com a rede privada ou 
pública. 

• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal, de que possui 
condições materiais e capacidade operacional para o desenvolvimento das atividades 
previstas ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria 
(Anexo VII); 

• Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da 
União; 

• Certidão de regularidade perante o FGTS; 

• Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual; 

• Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal; 

• Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

• Cópia da ata de eleição e posse do quadro de dirigentes atual; 

• relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com 
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de 
cada um deles, conforme Anexo IV – Relação dos Dirigentes da Entidade; 

• cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela 
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;  

9.2.5.2 Comprovação da não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de 
que tratam os art. 39 e art. 40 da referida Lei: 

• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal, sob as penas 
previstas no art.299 do Código Penal, de que a OSC não incorre em nenhuma das 
vedações do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 (Anexo VIII). 

• Declaração assinada em papel timbrado por todos os dirigentes da OSC sob 
as penas previstas no art. 299 do Código Penal, não apresentam impedimentos 
conforme Art. 39, inciso III e VII da Lei n° 13.019/2014 (Anexo IX); 

• Declaração de que não incorre nas vedações do art. 40 Lei 13.019/2014 (Anexo 
X); 

9.2.5.3 Apresentação dos documentos previstos no Art. 45º do Decreto nº 
32.487/2017: 

• Declaração do Dirigente da OSC de que não possui em seu quadro de pessoal 
trabalhador menor de 18 (dezoito) anos em labor noturno, perigoso ou insalubre, e 
menor de 16(dezesseis) anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 (quatorze anos), nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 
República de 1988 (Anexo XI); 
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• Declaração do Dirigente da OSC de que não emprega alguém em regime de 
escravidão (Anexo XII); 

9.2.5.4 Apresentação ainda, dos documentos descritos abaixo: 
• Carteira de identidade do Presidente ou Diretor atual da OSC; 

• CPF do Presidente ou Diretor atual da OSC; 

• Comprovante de endereço do Presidente ou Diretor atual da OSC; 

• Declaração do Dirigente da OSC sobre inexistência de impedimento de contratar 
ou celebrar contratos e parcerias com a Administração Pública (Anexo XIII); 

• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal, da existência 
de conta especifica (Anexo XIV) e extrato zerado da referida conta; 

• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal de divulgação 
da parceria na internet (Anexo XV); 

• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal, de 
gratuidade, em atendimento a Resolução n°14, de 15 de maio de 2014 (Anexo XVI); 

• Declaração de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz 
(CMASA); 

• Declaração de Inscrição no Cadastro Nacional de Entidades Socioassistenciais 
(CNEAS); 

9.2.5.5 Todos os documentos descritos no item 9.2.4 deverão estar válidos na data de 
apresentação da referida documentação para a celebração do Termo de Fomento com 
a OSC vencedora do certame e de acordo com os respectivos prazos de validade 
estipulados pelo Órgão emissor, e aqueles que não explicitarem o prazo de validade 
serão considerados válidos por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua emissão. 
9.2.5.6 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, 
no caso das certidões nos itens acima. 
 
9.3.  Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do 
plano de trabalho. 
Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela SEMDS, do atendimento, 
pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não 
incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na 
Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho. 
 
9.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, 
se necessário. 
9.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 
constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e 
instada a regularizar sua situação, no prazo aproximado de 10 (dez) dias corridos, sob 
pena de não celebração da parceria. 
9.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado 
pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá 
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fazê-lo no prazo aproximado de 10 (dez) dias corridos, contados da data de 
recebimento da solicitação apresentada. 
9.4.3. O Plano de Trabalho e a Memória de Cálculo apresentados pelas OSCs 
vencedoras deste certame poderão ser revistos pela SEMDS, em parceria com cada 
OSC, quando da celebração do Termo de Fomento, de acordo com o interesse público 
e desde que preservados os aspectos que norteiam este Chamamento Público. 
9.4.4. Caso a OSC com proposta vencedora seja inabilitada, após análise de seus 
documentos, a Comissão de Seleção solicitará a documentação da OSC classificada 
em segundo lugar e assim sucessivamente, até que se chegue à OSC que possuir 
seus documentos em conformidade com o exposto no item 9.2 deste Edital. 
9.4.5. A manifestação da SEMDS em casos de desclassificação de alguma 
interessada ou desconsideração de algum documento, deverá ser fundamentada com 
os motivos que ensejaram as suas decisões. 
 
9.5.  Etapa 4: Parecer de órgãos técnico e jurídico e assinatura do termo de 
Fomento. 
9.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 
providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de 
trabalho, a emissão do parecer técnico pela SEMDS, as designações do gestor da 
parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria, conforme disposto no art. 35, inc. VI, da Lei 
n° 13.019/2014.  
9.5.2. Após a emissão de parecer Técnico, os autos serão enviados a Procuradoria 
Municipal para emissão de parecer jurídico para apreciação de toda documentação, 
inclusive a minuta do Termo de Fomento. 
9.5.3. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
9.5.4. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 
de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a 
informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da 
parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 
celebração. 
9.5.5. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 
dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
9.6. Etapa 5: Celebração e publicação do extrato do termo de Fomento. 
9.6.1. Depois de finalizados todos os trâmites especificados e seus subitens a OSC 
selecionada será convocada para, no prazo de 2 (dias) dias corridos subsequentes à 
convocação, se apresentar na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, 
visando à celebração de Termo de Fomento, cujo extrato será publicado no site da 
PMA e no Diário Oficial dos Municípios. 
9.6.2. O termo de Fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 
respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da 
Lei nº 13.019, de 2014). 
9.6.3. O não comparecimento poderá implicar a convocação da classificada em 
segundo lugar para iniciar o processo de celebração conforme previsto no item 9 deste 
Edital. 
10.  CONTRAPARTIDA 
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Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho poderá realizar no dia, 
horário e local indicado em seu sítio eletrônico, sessão pública de esclarecimentos, se 
houver eventuais dúvidas acerca dos procedimentos para participação neste 
Chamamento Público. 
11.2. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos 
complementares, avisos,comunicados e convocações, relativos a este Chamamento 
Público, que vierem a ser divulgados nos endereços eletrônicos: 
(www.pma.es.gov.br)e Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.es.gov.br). 
11.3. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão de Seleção poderá 
fixar aos concorrentes o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a apresentação de 
nova proposta. 
11.3.1. O prazo para a apresentação de propostas será válido apenas para aquelas 
OSCs que tenham participado do certame até a data final de inscrição prevista neste 
Edital. Caso o prazo do item 8.3 não seja cumprido a OSC será desclassificada. 
11.4. Caso persista a ausência de classificadas, a Comissão de Seleção entenderá o 
presente Chamamento como fracassado.  
11.5. A não execução do objeto em conformidade com a proposta e o Plano de 
Trabalho apresentado, de forma injustificada, ou de qualquer das hipóteses elencadas 
no art. 77 do Decreto Municipal de nº 32.487 /2017 ensejará a rescisão do Termo de 
Fomento. 
11.6. É facultado à Comissão de Seleção, em qualquer fase deste Chamamento 
Público para Seleção de OSC, promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução deste certame. 
11.7. É vedada à Administração Pública celebrar Termo de Fomento com preterição 
da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento, 
excluídos os casos previstos neste instrumento, sob pena de nulidade. 
11.8. O resultado final deste Chamamento Público com a decisão das propostas 
vencedoras, bem como da classificação das propostas, não vincula a celebração do 
Termo de Fomento com a Administração Pública Municipal, conforme interesse 
público devidamente fundamentado. 
11.9. É assegurado ao Município de Aracruz, por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Trabalho (SEMDS), o direito de, no interesse da 
Administração Pública, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o 
presente Chamamento Público para Seleção de OSC, fundamentando a decisão e 
dando ciência às interessadas. 
11.10. As interessadas assumem todos os custos relativos à preparação e 
apresentação de suas propostas e o Município de Aracruz, por intermédio SEMDS, 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado deste Chamamento. 
11.11. As interessadas são responsáveis legais pela veracidade das informações e 
dos documentos apresentados. 
11.12. O chamamento público neste Edital terá validade de 12 (doze) meses, 
prorrogável por igual período, contado a partir da publicação de seu resultado no site 
do Município e no Diário Oficial dos Municípios. 
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11.13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Presidente da Comissão 
de Seleção. 
11.14. Fica eleito o foro da cidade de Aracruz/ES para dirimir quaisquer dúvidas e 
questões decorrentes do presente Edital, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
12 – DOS ANEXOS  
12.1.  São partes integrantes deste Edital de Chamamento Publico os seguintes 
anexos:  

• Anexo I – Termo de Referência; 
• Anexo II – Declaração de Ciência e Concordância; 
• Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
• Anexo IV – Relação Nominal dos Dirigentes da Entidade; 
• Anexo V – Modelo de Proposta Técnica; 
• Anexo VI – Modelo de Plano de Trabalho; 
• Anexo VII – Modelo de declaração de que possui condições materiais e 

capacidade operacional para o desenvolvimento das atividades previstas ou sobre a 
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria;  

• Anexo VIII – Modelo de declaração de ADIMPLÊNCIA ÀS TIPIFICAÇÕES DA 
LEI 13.019/2014assinada pelo representante legal, sob as penas previstas no art. 
299 do Código Penal, de que a OSC não incorre em nenhuma nas vedações do art. 
39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014; 

• Anexo IX – Modelo de declaração assinada por todos os dirigentes da OSC 
sob as penas previstas no art. 299 do Código Penal, de que não apresentam 
impedimentos conforme Art. 39, inciso III e VII da Lei n° 13.019/2014; 

• Anexo X – Modelo de declaração de que não incorre nas vedações do art. 40 
Lei 13.019/2014; 

• Anexo XI – Modelo de declaração do Dirigente da OSC de que não possui em 
seu quadro de pessoal trabalhador menor de 18 (dezoito) anos em labor noturno, 
perigoso ou insalubre, e menor de 16(dezesseis) anos em qualquer atividade, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos); 

• Anexo XII – Modelo de declaração do Dirigente da OSC de que não emprega 
alguém em regime de escravidão; 

• Anexo XIII – Modelo de declaração do Dirigente da OSC sobre inexistência de 
impedimento de contratar ou celebrar contratos e parcerias com a Administração 
Pública; 

• Anexo XIV – Modelo de declaração de existência de conta especifica para a 
parceria; 

• Anexo XV – Modelo de declaração de que a OSC divulgará a parceria na 
internet; 

• Anexo XVI – Modelo de declaração, de gratuidade na oferta dos serviços; 
• Anexo XVII - Minuta de Termo de Fomento. 

 
Aracruz/ES, 01 de março de 2018. 
 

 
 

_______________________________________________ 
Presidente Comissão de Seleção 
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ANEXO I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Aracruz/ES– CMDCA CNPJ 19.129.795/0001-60 

LEI FEDERAL 8069/1990 – LEI MUNICIPAL 4007/2015 
Biênio: 2016-2018 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – CMDCA/001/2017 

 

1 PROPÓSITO DO TERMO DE REFERENCIA 
1.1 Estabelecer procedimentos para elaboração de Edital de Chamamento Público 
para a seleção de propostas que estejam em consonância com as políticas públicas 
para Crianças e Adolescentes do Município de Aracruz para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à organizações da 
sociedade civil (OSC). 
1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
pelo Decreto Municipal nº 32.487, de 13 de março de 2017, e pelas demais normativas 
aplicáveis, além das condições previstas no Edital. 
1.3 Poderão ser selecionados até 09 (nove) projetos, observada a ordem de 
classificação e a disponibilidade orçamentária para a elaboração dos Termos de 
Fomento, cujo valor global é de R$ 495.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil 
reais). 
 
2 OBJETO 
2.1 O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar os procedimentos 
administrativos para fins de Chamamento Público, na finalidade de selecionar 
propostas para firmar Termo de Fomento com a Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Trabalho, com o objetivo de consecução de planos de trabalhos propostos por 
Organizações da Sociedade Civil voltados à promoção, à proteção e a defesa dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes do Município de Aracruz-ES. 
2.2 Os Termos de Fomento serão celebrados considerando a Política Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, as Diretrizes do Plano Decenal Municipal dos 
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, voltados à promoção, à proteção e a 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do 
adolescente (ECRIAD) e as condições de aplicação dos Recursos do Fundo Municipal 
da Infância e Adolescência. 
2.3 A concorrência dar-se-á dentro de cada uma das áreas de interesse, observando 
os projetos apoiados e seus valores de referência. 
2.4 O número de Termos de Fomento celebrado por meio do edital será de até 09 
(nove) termos a saber: 
2.4.1 Projeto Apoiado - Desenvolvimento de programas e serviços complementares 
ou inovadores, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente: até 09 (nove) projetos, sendo o valor de referência 
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 
2.5 As OSC's, sem fins lucrativos (pessoas jurídicas de direito público ou de direito 
privado), deverão apresentar propostas para realização de parcerias destinadas para o 
apoio dos seguintes eixos: 
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2.5.1EIXOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 
2.5.1.1 EIXO 1– PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
2.5.1.2 Objetivos: 

• Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, 
considerada as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de 
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, 
territorial, de nacionalidade e de opção política. 

• Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os 
direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e contemple a 
superação das desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da 
equidade e inclusão social. 

2.5.1.2.1 Metas:  
• Promover o respeito aos direitos da criança e do adolescente na sociedade, de 

modo a consolidar uma cultura de cidadania. 
• Desenvolver ações voltadas à preservação da imagem, da identidade, 

observando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento de crianças e 
adolescentes nos meios de comunicação, conforme dispositivos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

• Fortalecer as competências familiares em relação à proteção integral e 
educação em direitos humanos de crianças e adolescentes no espaço de 
convivência familiar e Comunitária. 

• Superar as iniquidades que afetam o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes e suas famílias, por meio de um conjunto articulado de ações 
entre poder público e sociedade, com justiça social. 

• Assegurar a alimentação adequada de crianças, adolescentes, por meio da 
ampliação de políticas de segurança alimentar e nutricional. 

• Promover o acesso de crianças e adolescentes às Tecnologias de Informação 
e Comunicação e à navegação segura na Internet, como formas de efetivar seu 
direito à comunicação, observando sua condição peculiar de pessoas em 
desenvolvimento. 

• Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a políticas culturais, que nas 
suas diversas expressões e manifestações considerem sua condição peculiar 
de desenvolvimento e potencial criativo. 

• Universalizar o acesso de crianças e adolescentes a políticas e programas de 
esporte e lazer, de acordo com sua condição peculiar de desenvolvimento, 
assegurada a participação e a acessibilidade de pessoas com deficiências. 

 
2.5.2 EIXO 2 – PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 
2.5.2.1 Objetivo: 

• Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 
violados, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as 
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diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, 
geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política. 

2.5.2.1.2 Meta: 
• Ampliar e articular políticas, programas, ações e serviços para a promoção, 

proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar 
e comunitária.  

2.6 Este documento tem por objetivo fornecer as especificações básicas que deverão 
ser seguidas para o atendimento deste objeto. 
 
3 JUSTIFICATIVA 
3.1 A Política Municipal da Criança e do Adolescente se baseia no artigo 227 da 
Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente. A partir desses instrumentos e em conformidade com a Convenção 
sobre os Direitos da Criança aprovada no âmbito das Nações Unidas em 1989, 
crianças e adolescentes passaram a ser reconhecida como sujeitos de direitos (e não 
mais como meros objetos de intervenção), respeitadas sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, a prevalência de seu interesse superior, a indivisibilidade 
de seus direitos e a sua prioridade absoluta nas políticas públicas. 
3.2 A proteção integral de crianças e adolescentes, bem como a atenção para o seu 
desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, afetivo, social e cultural devem ser 
garantidos, sendo de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade a sua 
promoção, proteção e defesa, colocando-os a salvo de ameaças e violações a 
quaisquer de seus direitos, além de garantir a devida averiguação e reparação 
decorrente de violações. 
3.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECRIAD) prevê a garantia 
dos direitos Fundamentais da pessoa humana. Assegura-lhe a oportunidade, lhe 
faculta o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Responsabiliza a família, a 
comunidade, a sociedade e o poder público pela garantia da efetivação desses 
direitos, de acordo com o seu art. 4º, a saber: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurará criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

3.4 A POLÍTICA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ 
(CMDCA) foi criada pela Lei 1.451 de 28/11/1990 e atualmente é regida pela Lei 4.007 
de 02/12/2015, alterada pela Lei 4.082 de 20/09/2016, estabelece em seu Artigo 4º: 
O Município deverá criar programas e serviços especiais, para atender às crianças e 
aos adolescentes em situação de vulnerabilidade e exclusão social, na ausência ou 
insuficiência das Políticas Sociais Básicas no Município. 
3.5 O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
(FMDCA) tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos 
destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à crianças, adolescentes e 
suas respectivas famílias. 
3.5.1 As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se prioritariamente aos 
programas e projetos de proteção à criança e ao adolescente em situação de 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 40

vulnerabilidade social e risco social e/ou pessoal, cuja necessidade de atenção 
extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. 
3.6 Diante dos avanços na normatização da garantia de direitos e na própria política 
de proteção a crianças e adolescentes, faz-se necessária uma organicidade, por meio 
da integração do governo, sociedade civil e demais atores envolvidos no Sistema de 
Garantias de Direitos. Dessa forma, o chamamento público promovido pela 
administração pública e conselhos de politicas públicas para a formalização de 
parcerias estratégicas potencializam a execução de ações previstas nos marcos 
normativos da infância e adolescência nos Municípios brasileiros. 
 
 
 
4 DA PARTICIPAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
4.1 Poderão participar do Edital de Chamamento Público as organizações da 
sociedade civil, assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, 
“b” ou “c”, da Lei nº 13.019/2014 com redação dada pela Lei nº 13.204/2015, 
devidamente registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Aracruz (CMDCA), que possuam experiência na promoção, proteção, 
defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 
5 REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
FOMENTO 

5.1. Para a celebração do Termo de Fomento, a OSC deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

a. Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 
13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2ºe 3º, Lei nº 13.019, de 2014);  

b. Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente 
que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 
nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 
extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, 
Lei nº 13.019, de 2014); 

c. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

d. Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 01 
(um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 
2014); 

e. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, a ser 
comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, 
caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014; 
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f. Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do 
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 
prever a sua contratação a ser atestado mediante declaração do representante legal 
da OSC, conforme Anexo I – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais (art. 
33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014; 

g. Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei 
nº 13.019, de 2014; 

h. Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 
civil ou 
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 

i. Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como 
relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 
deles, conforme Anexo II (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

j. Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de 
cópia de documento hábil, a exemplo dê conta de consumo ou contrato de locação 
(art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 
5.2 Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que: 

• Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 
autorizada a 
funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

• Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às 
entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de 
direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, 
de 2014); 

• Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 
(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados 
os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre 
recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);  

• Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão 
de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com 
a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção 
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 
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• 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 08 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014) ou; 

• Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 
tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; que tenha 
sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido 
considerada responsável por ato de improbidade, (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 
13.019, de 2014). 

 

6 FASE DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 O processo de seleção de proposta a que se destina o Edital obedecerá ao 
calendário abaixo, podendo ser alterado por decisão da Comissão de Seleção: 
Tabela 1: 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA  DATAS 
1 Publicação do Edital de Chamamento Público.  À DEFINIR 
2 Envio das propostas pelas OSC’s.  À DEFINIR 
3 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. À DEFINIR 
4 Divulgação do resultado preliminar.  À DEFINIR 
5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  À DEFINIR 
6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção  À DEFINIR 
7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 

de 
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas 
(se 
houver). 

À DEFINIR 

 
6.2 Etapa 1 – Publicação do Edital de Chamamento Público: O Edital deverá ser 
amplamente divulgado em página de sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 
Aracruz na internet, e também em Diário Oficial utilizado pelo Município, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado 
da data de publicação do Edital. 
6.3 Etapa 2 – Envio dos projetos: 
6.3.1 A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e 
numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal; 
6.3.2 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção; 
6.3.3 As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

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

• Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 
executados; 
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• Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria.  

• Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das 
metas a eles atreladas; 

• Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas. 
6.4 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção: A fase de seleção, terá caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 
Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSC’s concorrentes. A análise e 
julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de Seleção, que terá total 
independência técnica para exercer seu julgamento. 
6.4.1 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão 
do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 
seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por mais 
30 (trinta) dias. 
6.4.2 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de 
julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado os Eixos para Elaboração da 
Proposta e do Plano de Trabalho. A avaliação individualizada e a pontuação serão 
feitas com base nos critérios de julgamento apresentados na tabela a seguir:  
 
Tabela 2: 

Critérios de Julgamento  Metodologia de Pontuação 
Pontuação 
Máxima por 
item 

A) Informações sobre ações a 
serem executadas, metas a 
serem atingidos, indicadores 
de cumprimento das metas e 
prazos para a execução das 
ações e para o cumprimento 
das metas; 

- Grau pleno de atendimento (3,0 
pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (2,0 
pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta, 
por força do art. 28 §2º, incisos I e II, 
do Decreto nº 32, 487 de 2017. 

3,0 

B) Adequação da proposta em 
conformidade com a Política 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o 
Plano Decenal Municipal dos 
Direitos Humanos das 
Crianças e dos Adolescentes, 
o Estatuto da Criança e do 
adolescente (ECRIAD) e as 
condições de aplicação dos 
Recursos do Fundo Municipal 
da Infância e Adolescência, 
conforme item 2.2 deste termo. 

– Grau pleno de adequação (3,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de 
adequação (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da 
proposta, por força do caput do art. 27 
da Lei nº13.019, de 2014. 

3,0 

c) Descrição da realidade 
objeto da parceria e do nexo 
entre essa realidade e a 
atividade ou projeto proposto; 

 -Grau pleno da descrição (2,0) 
- Graus satisfatório da descrição(1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

2,0 
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OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta. 

D) Capacidade técnica 
operacional da instituição 
proponente, por meio de 
experiência comprovada no 
portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou 
projetos relacionados ao objeto 
da parceria ou de natureza 
semelhante; 

- Grau pleno de capacidade técnico-
operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade 
técnico-operacional (1,0). 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de 
capacidade técnico-operacional (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta, 
por falta de capacidade técnica e 
operacional da OSC (art.33, caput, 
inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, 
de 2014). 

2,0 

Pontuação Máxima Global   10,0 

 
6.4.3 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de 
julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta;  
O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao 
critério de julgamento (D), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, 
dentre outras informações que julgar relevantes.  
6.5 Serão eliminadas aquelas propostas:  
6.5.1 Cuja pontuação total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;  
6.5.2 Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); ou 
ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da 
realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações 
a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento 
das metas; e o valor global proposto; 
6.5.3 Que estejam em desacordo com o Termo de Referência ou 
6.5.3.1 Cujo valor global estiver acima do teto previsto no item 2.4 deste Termo de 
Referência. 
6.5.4 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 
acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a 
média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de 
Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento; 
6.5.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação 
de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, 
sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (D) e (C). Caso essas regras não 
solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 
constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio. 
6.6 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará 
o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura 
Municipal de Aracruz, iniciando-se o prazo para recurso. 
6.7 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase 
recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 
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6.7.1 Nos termos do art. 44 do Decreto Municipal nº 32.487, de 2017, após a 
publicação do resultado do julgamento pela comissão de seleção, os interessados 
terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar recurso, e aos demais 
interessados terão igual prazo para apresentar contrarrazões.  
6.7.2 Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
6.7.3 O recurso administrativo poderá ser interposto, por escrito.  
6.7.4 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 
arcando somente com os devidos custos. 
 
6.8 Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 
6.8.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 
6.8.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no 
prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das 
contrarrazões. Ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Conselho, 
com as informações necessárias à decisão final. 
6.8.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação 
deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo 
recurso contra esta decisão.  
6.8.4 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 
Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou 
entidade responsável pela condução do processo de seleção. 
6.8.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
6.9 Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o 
julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, as 
propostas aprovadas pela Comissão de Seleção deverão ser homologadas e 
publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo – DOM/ES. 
6.9.1 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 
§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
6.9.2 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade 
com 
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências do Edital, 
a 
administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-
la para iniciar o processo de celebração. 
 
7 CONTRAPARTIDA 
7.1 Não será exigida qualquer contrapartida financeira da OSC selecionada. 
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8 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 
DO OBJETO 
8.1 Os recursos destinados à execução das parcerias são provenientes do orçamento 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.  
8.2 O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 495.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta e cinco mil reais) no exercício de 2018.  
8.3 O valor teto para a realização do objeto do Termo de Fomento obedecerá aos 
limites 
máximos para cada projeto. O exato valor a ser repassado será definido no Termo de 
Fomento, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.  
8.4 As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso contido no 
plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancária específica 
vinculada ao instrumento Termo de Fomento. 
8.5 Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 
objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 
contas exigidos para os recursos transferidos. 
8.6 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e 
ficarão retidas nos seguintes casos: 
I. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 
recebida; 
II. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 
estabelecidas no Termo 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. 
8.7 As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas 
com o uso de recursos transferidos pela Administração Pública Municipal, deverão 
observar os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da 
impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da 
razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e 
durabilidade, de acordo com os procedimentos mínimos estabelecidos pela 
Administração Municipal, de forma a resguardar a adequada utilização dos recursos 
da parceria. 
8.8 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas e não utilizadas, serão devolvidos à administração 
pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública. 
8.8.1 A devolução relacionada no item anterior deverá ser feita conforme previsão do § 
1º do art. 79 do Decreto nº 32.487/2017.  
8.9 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu 
objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de 
trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 
9 DA VIGÊNCIA DA PARCERIA 
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9.1 A Parceria vigerá pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, observando o limite de tempo previsto no art. 48 do 
Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017. 
9.2 As prorrogações ocorrerão mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias 
antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e 
regulamentares. 
9.3 Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência, 
independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado 
o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado. 
 
10 DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
10.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘h’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e 
artigo 56 do Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação realizará o monitoramento e avaliação da futura parceria. 
10.2 A Comissão de que trata o item anterior é órgão colegiado destinado a monitorar 
e avaliar essa parceria celebrada com organização da sociedade civil, sem prejuízo da 
fiscalização pelos órgãos de controle, pelos conselhos de políticas públicas das áreas 
correspondentes de atuação existentes. 
10.3 Os procedimentos de fiscalização serão regulamentados pela Controladoria-Geral 
do Município para a Administração Direta, ou pelo ente da Administração Indireta, 
mediante elaboração e publicação de Instruções Normativas. 
10.4 Poderá ser dispensada a visita in loco, mediante justificativa quando a mesma for 
incompatível com o objeto da parceria. 
10.5 A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, homologará, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas 
devida pela organização da sociedade civil, relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de parceria emitida pela Administração Pública, que sem prejuízo de outros 
elementos, deverá conter: 
I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
II. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o 
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento; 
V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interna e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias. 

 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 São vedadas a inclusão de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a 
promoção social de autoridades ou servidores públicos, nos termos do Parágrafo 1º do 
art. 37 da Constituição Federal, exceto do destinador, quando tratar-se de doação 
direcionada pela iniciativa privada.  
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11.2 É vedado o aditamento para alteração do objeto apresentado no Plano de 
Trabalho original e já aprovado. 
11.3 Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência, reger-se-á pelas Leis nº 
13.019/2014 e Lei 13.204/2015. 
 
12 DISPOSIÇÃO FINAL 
12.1 O presente Termo de Referência foi lido e aprovado aos 23 (vinte e três) dias do 
mês fevereiro de 2018 em Assembleia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA. 
 

 
Aracruz, 23 de fevereiro 2018.  

 
 
 

Paulo Roberto Rodrigues da Silva Júnior 
 Presidente do CMDCA  

 Resolução CMDCA 119/2017  

 

 

 

 

 

 (MODELO) 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] 

está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento 
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Público nº 001/2017/SEMTUR e em seus anexos, bem como que se 

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MODELO) 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO SOBRE CAPACIDADE TÉCNICA E 
OPERACIONAL 
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 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da 

Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC]: 

• dispõe de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

• pretende contratar com recursos da parceria as condições materiais e 

serviços para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas.  

OU 

• dispõe de capacidade técnica e operacional e outras condições materiais para 

o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 

das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com 

recursos da parceria outros materiais e serviços para tanto. 

 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, 

conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da 

versão final da declaração. 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

(MODELO) 
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ANEXO IV 

RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES 
(Artigo 34, Inciso VI, da Lei n° 13.019/2014 Alterada pela Lei n° 13.204/2015) 

 
Nome 
      

N° CPF 
      

N° RG 
      

Órgão Expedidor 
      

Cargo 
      

Função 
      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 
      
Bairro 
      

Cidade 
      

CEP 
      

Telefone 1 
(  )       

Telefone 2 
(  )       

Telefone 3 
(  )       

 
 

Nome 
      

N° CPF 
      

N° RG 
      

Órgão Expedidor 
      

Cargo 
      

Função 
      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 
      
Bairro 
      

Cidade 
      

CEP 
      

Telefone 1 
(  )       

Telefone 2 
(  )       

Telefone 3 
(  )       

 
 

Nome 
      

N° CPF 
 

N° RG 
      

Órgão Expedidor 
      

Cargo 
      

Função 
      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 
      
Bairro 
      

Cidade 
      

CEP 
 

Telefone 1 
(  )       

Telefone 2 
(  )       

Telefone 3 
(  )       

 
 
 
 
 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 
 
 

___________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 (MODELO) 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 52

ANEXO V 

 (Usar papel timbrado da instituição) 
MODELO DE PROPOSTA 

PROPOSTA TÉCNICA 

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 
 
1 – DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

Nome: 
Telefone: CNPJ: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 
E-mail: Home Page: 
Conta Corrente: Banco: Agência: 

 
2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC 

Nome: Tel: 
RG: Órgão exp.: CPF: 
Cargo: Função: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 

 
3 -  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: CPF: 
Formação: Registro: 
Cargo: Função: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 
E-mail: Tel: 

 
4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução da 
parceria) 

Nome: Tel: 
RG: Órgão exp.: CPF: 
Cargo: Função: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 

 
 
 
 
 

• – HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

• BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
Sugere informar a data de criação, diretrizes da OSC, capacidade de atendimento, 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 53

número de associados, principais trabalhos realizados e qualificação técnica dos 
profissionais permanentes; Informar quais projetos, programas ou campanhas na 
área da criança e adolescente participou, os objetivos e resultados alcançados, 
período em que ocorreram, as fontes financiadoras e os valores investidos, bem 
como as parcerias estabelecidas com outras organizações no ano anterior; 
Descrever de forma sucinta as parcerias existentes, origem das fontes de recursos e 
sua destinação. 

• CAPACIDADE INSTALADA: 
• Profissionais Permanentes da OSC (profissionais que já atuam na 

instituição): 

Nome Formação Função Vínculo 
empregatício 

Carga 
Horária 

     
     

 
• Estrutura Física: 

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

• Instalações Físicas (Informar o número de cômodos existentes na 
instituição e quais são as principais atividades realizadas em cada espaço): 

Cômodo Quantidade 
Tipo de atividades 
desenvolvidas no 

espaço 
   
   

 
• Equipamentos Disponíveis: 

(Informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na instituição que 
poderão ser utilizados durante a execução do objeto. Exemplo: carros, equipamentos, 
máquinas, terrenos e etc.) 

Tipo de Equipamento Quantidade 
  
  

 
 

 
6 - SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1. TÍTULO DA PROPOSTA: 

6.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: (É o produto que estará disponível ao final da 
parceria (Thiry-Chequer, 2004) 

6.3. OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA: (relaciona a situação problema que se 
deseja enfrentar com a execução do objeto, devendo estar em consonância com o 
serviço socioassistencial ofertado pela entidade. Devem responder as perguntas: O 
que fazer? Para quem? Onde? Para que fazer?) 
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6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA: (Devem apresentar 
detalhadamente o objetivo geral, relacionando com os resultados a serem atingidos) 

6.5. RESULTADOS ESPERADOS: 

6.6. ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA: 

6.7. PÚBLICO BENEFICIÁRIO:  

6.8. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

6.9. PERÍODO REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Início: _____/____/_____ Término: _____/____/_____ 

7 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA E O NEXO 
COM AS ATIVIDADES PROPOSTAS E COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS 
(Art. 22, I, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 

7.1. DIAGNÓSTICO:  
 Falar dos indicadores do estado/município: número da população, quantitativo do 
público beneficiário e/ou outros números que contribuam para relacionar a realidade 
com o objeto da parceria proposta. 
• Descrever a realidade que será objeto da parceria. Caracterizar a situação 
problema de maneira objetiva. 

 
7.2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA : 
 Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que justificam 
a realização das ações/atividades propostas, indicando como irá contribuir para a 
mudança da situação problema apresentada. É a justificativa que fundamenta a 
proposta. 
 Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema 
ou necessidade identificada de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos 
qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. 
 Considerando os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e 
explicar como o cumprimento das metas pode transformar a realidade descrita nos 
parágrafos anteriores. 
 
 

8 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E DAS ATIVIDADES A 
SEREM EXECUTADAS (Art. 22, II, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 
13.204/2015): 

 
8.1. ATIVIDADES 8.2. METAS 8.3. INDICADORES 
Oficina de teatro Oferta de 12 oficinas Oficinas ofertadas por ano 

Realização de 40 
horas/aulas 

Horas/aulas realizadas por 
ano 

Atendimento a 40 pessoas Pessoas atendidas por ano 
Reuniões com Realização de 1 reunião Reuniões por mês 
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familiares Participação de 15 
familiares 

Familiares participando por 
mês 

• Atividades: Devem ter relação com os objetivos propostos. “Quais as atividades 
que devo realizar para alcanças meus objetivos?” 

• Metas: As metas devem dar noção da abrangência da atividade a ser realizada. 
Expressam a medida do alcance do Objetivo, devendo ser de natureza quantitativa 
e mensurável.  
• Indicadores: 
“Como medir o alcance das metas?” Os indicadores são um conjunto de parâmetros 
que permite acompanhar a evolução do objeto da parceria. Cada indicador permite 
identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado 
aspecto da intervenção proposta. Devem dialogar com as metas, ações e objeto. 
Deve ser passível de apuração periódica, de tal forma a possibilitar a avaliação da 
intervenção feita. Deverão ser compostos dos seguintes atributos: 

• Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada 
como indicador (horas de curso, beneficiários atingidos, entre outros); 

• Data de apuração: período a que se refere à informação. 

9 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DO CUMPRIMENTO DAS 
METAS A ELA ATRELADAS (Art. 22, III, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 
13.204/2015) 

9.1. METODOLOGIA: 
Deve descrever como serão realizadas as ações/atividades, incluindo as estratégias 
e os procedimentos detalhados para a sua execução. É a maneira pela qual os 
objetivos serão alcançados e as metas atingidas. 
Relacionar os recursos humanos e materiais necessários para a realização das 
atividades, principalmente se a proposta prevê que eles sejam pagos/adquiridos com 
recursos da parceria. 
 
9.2. RECURSOS HUMANOS: 
Equipe necessária para a execução do objeto. Mencionar se a equipe já existe na 
instituição ou se será contratada para esta execução da proposta. Qual a carga 
horária será destinada para a realização da parceria? Serão utilizados recursos da 
parceria para pagamento do profissional? 

Nome Formação 
Função 

no 
projeto 

Vínculo 
empregatício 

Carga 
Horária 

Semanal 

Recurso 
utilizado 

para 
pagamento 

      
      
      

 
9.2. RECURSOS MATERIAIS: 
Mencionar as instalações físicas e os materiais necessários para execução das 
atividades propostas e se estes já existem na instituição, se serão adquiridos com 
recursos da parceria ou outras fontes. 
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9.3. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Atividade
s 

Periodicidad
e 

Cronograma / 201X 
Ja
n 

Fe
v 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
i 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
t 

Ou
t 

No
v 

De
z 

              
              
              
              
              
              
              
              

 

10 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA 
PROPOSTA DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS 
PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS (Art. 22, IV, da Lei n° 
13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015): 

ATIVIDA
DES METAS INDICADO

RES 

MEIOS DE 
VERIFICA
ÇÃO 

FONTES 
DE 
INFORMA
ÇÃO 

PERIODICID
ADE 

Reuniões 
com 
familiares 

Participa
ção de 
15 
familiare
s 

Familiares 
participando 
por mês 

Lista de 
presença; 
Fotos 

Relatórios 
de 
atividades 

Mensal 

      
 
 

11 – PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA 
PARCERIA (Art. 22, II-A, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)  

11.1. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

 Material de Consumo  
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
 Equipe Encarregada pela execução  

TOTAL  
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== Município ==(ES)    de      de    . 
 
 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MODELO) 
ANEXO VI 

PLANO DE TRABALHO 

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 
 
 
1 – DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

Nome: 
Telefone: CNPJ: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 
E-mail: Home Page: 
Conta Corrente: Banco: Agência: 

 
2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC 

Nome: Tel: 
RG: Órgão exp.: CPF: 
Cargo: Função: 
Rua: CEP: 
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Bairro: Cidade: 
 
3 -  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: CPF: 
Formação: Registro: 
Cargo: Função: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 
E-mail: Tel: 

 
4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução da 
parceria) 

Nome: Tel: 
RG: Órgão exp.: CPF: 
Cargo: Função: 
Rua: CEP: 
Bairro: Cidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• – HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

• BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
Sugere informar a data de criação, diretrizes da OSC, capacidade de atendimento, número de 
associados, principais trabalhos realizados e qualificação técnica dos profissionais 
permanente; Informar quais projetos, programas ou campanhas na área da criança e 
adolescente a instituição participou, os objetivos e resultados alcançados, período em que 
ocorreram, as fontes financiadoras e os valores investidos, bem como as parcerias 
estabelecidas com outras organizações no ano anterior; Descrever de forma sucinta as 
parcerias existentes, origem das fontes de recursos e sua destinação. 

• CAPACIDADE INSTALADA: 
• Profissionais Permanentes da OSC (profissionais que já atuam na 

instituição): 

Nome Formação Função Vínculo 
empregatício 

Carga 
Horária 

     
     

 

• Estrutura Física: 
(       ) Própria          (       ) Cedida               (       ) Alugada             (       ) Outra 
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• Instalações Físicas (Informar o número de cômodos existentes na instituição e 

quais são as principais atividades realizadas em cada espaço): 

Cômodo Quantidade 
Tipo de atividades 
desenvolvidas no 

espaço 
   
   

 
• Equipamentos Disponíveis: 

(Informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na instituição que poderão ser 
utilizados durante a execução do objeto. Exemplo: carros, equipamentos, máquinas, terrenos 
e etc.) 

Tipo de Equipamento Quantidade 
  
  

 
 

 
6 - SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1. TÍTULO DA PROPOSTA: 

6.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: (É o produto que estará disponível ao final da 
parceria (Thiry-Chequer, 2004) 

6.3. OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA: (relaciona a situação problema que se 
deseja enfrentar com a execução do objeto, devendo estar em consonância com o serviço 
socioassistencial ofertado pela entidade. Devem responder as perguntas: O que fazer? Para 
quem? Onde? Para que fazer?) 

6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA: (Devem apresentar 
detalhadamente o objetivo geral, relacionando com os resultados a serem atingidos) 

6.5. RESULTADOS ESPERADOS: 

6.6. ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA: 

6.7. PÚBLICO BENEFICIÁRIO:  

6.8. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

6.9. PERÍODO REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Início: _____/____/_____ Término: _____/____/_____ 

7 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA E O 
NEXO COM AS ATIVIDADES PROPOSTAS E COM AS METAS A SEREM 
ATINGIDAS (Art. 22, I, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 

7.1. DIAGNÓSTICO:  
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 Falar dos indicadores do estado/município: número da população, quantitativo do público 
beneficiário e/ou outros números que contribuam para relacionar a realidade com o objeto da 
parceria proposta. 

• Descrever a realidade que será objeto da parceria. Caracterizar a situação problema de 
maneira objetiva. 

 
7.2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA : 
 Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que justificam a 
realização das ações/atividades propostas, indicando como irá contribuir para a mudança da 
situação problema apresentada. É a justificativa que fundamenta a proposta. 

 Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou 
necessidade identificada de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e 
quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. 

 Considerando os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e explicar 
como o cumprimento das metas pode transformar a realidade descrita nos parágrafos 
anteriores. 

 

 

 

8 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E DAS ATIVIDADES 
A SEREM EXECUTADAS (Art. 22, II, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 
13.204/2015): 

 
8.1. ATIVIDADES 8.2. METAS 8.3. INDICADORES 
Oficina de teatro Oferta de 12 oficinas Oficinas ofertadas por ano 

Realização de 40 
horas/aulas 

Horas/aulas realizadas por 
ano 

Atendimento a 40 pessoas Pessoas atendidas por ano 
Reuniões com 
familiares 

Realização de 1 reunião Reuniões por mês 
Participação de 15 
familiares 

Familiares participando por 
mês 

• Atividades: Devem ter relação com os objetivos propostos. “Quais as atividades que devo 
realizar para alcanças meus objetivos?” 

• Metas: As metas devem dar noção da abrangência da atividade a ser realizada. Expressam 
a medida do alcance do Objetivo, devendo ser de natureza quantitativa e mensurável.  
• Indicadores: 
“Como medir o alcance das metas?” Os indicadores são um conjunto de parâmetros que 
permite acompanhar a evolução do objeto da parceria. Cada indicador permite identificar, 
mensurar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado aspecto da 
intervenção proposta. Devem dialogar com as metas, ações e objeto. Deve ser passível de 
apuração periódica, de tal forma a possibilitar a avaliação da intervenção feita. Deverão ser 
compostos dos seguintes atributos: 

• Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada como 
indicador (horas de curso, beneficiários atingidos, entre outros); 

• Data de apuração: período a que se refere à informação. 

9 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DO CUMPRIMENTO DAS 
METAS A ELA ATRELADAS (Art. 22, III, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 
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13.204/2015) 

9.1. METODOLOGIA: 
Deve descrever como serão realizadas as ações/atividades, incluindo as estratégias e os 
procedimentos detalhados para a sua execução. É a maneira pela qual os objetivos serão 
alcançados e as metas atingidas. 

Relacionar os recursos humanos e materiais necessários para a realização das atividades, 
principalmente se a proposta prevê que eles sejam pagos/adquiridos com recursos da 
parceria. 

 
9.2. RECURSOS HUMANOS: 
Equipe necessária para a execução do objeto. Mencionar se a equipe já existe na instituição 
ou se será contratada para esta execução da proposta. Qual a carga horária será destinada 
para a realização da parceria? Serão utilizados recursos da parceria para pagamento do 
profissional? 

Nome Formação 
Função 

no 
projeto 

Vínculo 
empregatício 

Carga 
Horária 

Semanal 

Recurso 
utilizado 

para 
pagamento 

      
      
      

 
9.2. RECURSOS MATERIAIS: 
Mencionar as instalações físicas e os materiais necessários para execução das atividades 
propostas e se estes já existem na instituição, se serão adquiridos com recursos da parceria 
ou outras fontes. 

 
 
9.3. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 

Atividade
s 

Periodicidad
e 

Cronograma / 201X 
Ja
n 

Fe
v 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
i 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
t 

Ou
t 

No
v 

De
z 

              
              
              
              
              
              
              
              

 
10 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA 
PROPOSTA DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS 
PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS (Art. 22, IV, da Lei n° 
13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015): 
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ATIVIDA
DES METAS INDICADO

RES 

MEIOS DE 
VERIFICA
ÇÃO 

FONTES 
DE 
INFORMA
ÇÃO 

PERIODICID
ADE 

Reuniões 
com 
familiares 

Participa
ção de 
15 
familiare
s 

Familiares 
participando 
por mês 

Lista de 
presença; 
Fotos 

Relatórios 
de 
atividades 

Mensal 

      
 
 

11 – PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS 
NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS 
PELA PARCERIA (Art. 22, II-A, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)  

11.1. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

 Material de Consumo  
 Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
 Equipe Encarregada pela execução  
 Equipamentos e Materiais Permanentes  

TOTAL  
 
11.1.1. Detalhamento das despesas: 
(Especificar o gasto com cada item de despesa. Deverão ser apresentados três orçamentos e, 
para o valor unitário de cada item deverá ser considerada a média dos três orçamentos. Em 
caso de despesas fixa (água/energia) deverão ser apresentados os três últimos boletos. Em 
caso de pagamento de equipe, deverão ser apresentado, por exemplo, os três últimos 
contracheques). 

 
A - MATERIAL DE CONSUMO 
Item             Especificação Unid. Qtde Valor  

Unitário 
Valor 
Total 

                              
                              
                              
                              

 SUBTOTAL       
 
B - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
Item Especificação Unid. Qtde Valor 

Unit. 
Valor Total 

                              
                              
                              
                              

 Subtotal       
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C - EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇAÕ (Art. 46, Inciso I)) * 
Item Especificação Cargo Qtde Salário Valor 

Total 
                                   
                                   
                                   
                              

 Subtotal       
(*) Comprovar com Planilha de Memória de Cálculo demonstrando os salários nominais com todos 
os encargos sociais previstos no Art. 46, Inciso I da Lei n° 13.019/2014) 

 
D - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
Item Especificação Unid. Qtde Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

                              
                              
                              

 Subtotal       
 
E - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

                              
                              
                              

 Subtotal       
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)       

 

12 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

REPASSE(S) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
/ / / / / / 
                                    
/ / / / / / 
                                    

 

13 – DECLARAÇÃODA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, 
declaro, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Trabalho- SEMDS, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a realização 
deste termo ou qualquer instrumento legal com o Município de Aracruz, na forma 
deste plano de trabalho. 
Pede e espera deferimento. 
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Município/ES, xx de xxxxxxxxxxxxxxxxx de 201x. 
__________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

14 – APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

APROVADO. 
Aracruz (ES)  _____ de ___________ de 201X 

(MODELO) 
ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
Eu, __________, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº ____________, e CPF Nº 

__________, residente e domiciliado à Rua/Av. _____________________, 

representante legal da Organização da Sociedade Civil, denominada de 

_______________, com Sede à ___________, nº ___________, Bairro ___________, 

na cidade de ________________, inscrito no CNPJ nº ________________, 

DECLARO, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos 

da Lei nº 13.019/2014, art. 33, c, que possui capacidade técnica e operacional e está 

em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias, dispondo 

de estrutura e recursos necessários para execução do Termo de Fomento, em 

especial as seguintes: 
1 RECURSOS HUMANOS 

 

_________________ 

_________________ 

2 INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

_________________ 

_________________ 

3 EQUIPAMENTOS 
 

__________________ 

__________________ 

4 MOBILIÁRIOS 
 

__________________ 

__________________ 
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5 EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

<Listar informação sobre a capacidade tal como: Executado Convênio nº -----/------- e, 

mediante cópia de instrumento> 
 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 

 

(MODELO) 
ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA ÀS TIPIFICAÇÕES DA LEI 13.019/2014  

 
DECLARO para os devidos fins junto a essa Secretaria de Municipal de Turismo e 

Cultura – SEMTUR, sob penas previstas no Artigo 299 do Código Penal que a 

Organização da Sociedade Civil, denominada de __________________, não se 

encontra em nenhuma das situações de impedimento dispostas no Art. 39, incisos III, 

IV, V VI e VII da Lei n° 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204, de 2015, quais sejam: 
 

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da 
mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 
Fomento ou de fomento, 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 pública 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 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) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei; 
d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei; 
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: 
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a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, 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, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 
no 8.429, de 2 de junho de 1992 

 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

(MODELO) 
ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
(A ser assinada por todos os dirigentes) 

 
 

Eu, __________________________________ portador da CI nº 

________________, órgão expedidor SPTC/ES, CPF nº ________________ 

ocupante do cargo de _________________________________, inscrita no 

CNPJ nº ______________________, sediada à Rua 

________________________________ – Aracruz/ES, DECLARO sob as 

penas do art. 299 do Código Penal, não apresentar impedimentos conforme 

Art. 39, inciso III  e VII da Lei n° 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204, de 

2015: 

 a) não ocupo cargo do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do 

Ministério Público ou em órgão ou entidade da administração pública 

municipal, bem como meu cônjuge ou companheiro(a) ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

b) Não apresento contas relativas a parcerias anteriores que tenham 

sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas 

de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; 
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c) Não fui julgado responsável por falta grave e inabilitado para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 

inabilitação; 

d) Não fui considerado responsável por ato de improbidade, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 

8.429, de 2 de junho de 1992. 

 
 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

(MODELO) 
ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES DO ART40 DA 
LEI 13.019/2014 

 
A _________________________________________, inscrita no CNPJ 

____________________________, por meio de seu presidente o(a) Sr.(a) 

_____________________________________________________________, 

brasileiro, CPF nº _____________________________________________, 

DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que essa 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL não incorre em quaisquer vedações 

do artigo40 da Lei 13.019/2014 e suas alterações, em virtude de que a 

parceria almejada com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPALnão 

envolve ou inclui, direta ou indiretamente, delegação das funções de 

regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras 

atividades exclusivas do Estado. 

 

 

 

== Município ==(ES)    de      de    . 
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___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

(MODELO) 
ANEXO XI 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO 

NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

 
 

___________________________________________(nome da OSC), inscrita 

no CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº 

________________, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

(    ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 
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== Município ==(ES)    de      de    . 
 
 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 
 
 
 
 
 

 

(MODELO) 

ANEXO XII 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA ALGUÉM EM REGIME DE 

ESCRAVIDÃO 

 

___________________________________________(nome da OSC), inscrita 

no CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _________________  Órgão expedidor _______  e do CPF nº 

________________, DECLARA, que não emprega alguém em regime de 

escravidão. 

 

 

 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 
 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 
ANEXO XIII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
 
Eu, ___________, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº _____________, e CPF 

Nº ______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, 

representante legal da Organização da Sociedade Civil, DECLARO, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 

contratação com a administração pública do município de Aracruz, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 
 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 
ANEXO XIV 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

Eu, ___________, brasileiro(a), portador(a) e inscrito no CPF Nº 

_____________, representante legal da Organização da Sociedade Civil, 

DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, a existência da conta 

específica para execução da parceria: 

Banco:  
Agencia: 
Conta: 
 
Encaminho em anexo a cópia do extrato zerado. 
 
 
 
 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 
ANEXO XV 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A DIVULGAÇÃO DA PARCERIA NA 

INTERNET 
 
 
 
Eu, ___________, brasileiro(a), portador(a) e inscrito no CPF Nº 

_____________, representante legal da Organização da Sociedade Civil, 

DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que se compromete em 

atender o disposto no Art. 11 da Lei 13.019/2014, de forma especial a 

divulgação na internet e em locais visíveis da sede social e, quando for o caso, 

nos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias 

celebradas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho 

- SEMDS.  

 

== Município ==(ES)    de      de    . 
 

___________________________________________ 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 
ANEXO XVI 

 
DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE 

 
 
 

Eu, ___________, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº 

_____________, e CPF Nº ______________, residente e domiciliado à 

Rua/Av. ______________, representante legal da Organização da Sociedade 

Civil, DECLARO na forma da Lei que em atendimento a Resolução n°14, de 

15 de maio de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social, esta 

Organização da Sociedade Civil, não cobra quaisquer pagamentos pelos 

serviços prestados aos seus beneficiários. 

 

 

 

__________(ES) _____ de __________ de _______. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO XVII 
MINUTA TERMO DE FOMENTO 

 
TERMO DE FOMENTO Nº XX/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ARACRUZ/ES E A ORGANIZAÇÃO DE 
SOCIEDADE CIVIL XXXXX. 

   
O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inscrito no CNPJ sob nº 
27.142.702/0001-66 com sede na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, CEP 
29192-733, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,neste ato  
representada pela Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Srª. XXXX, inscrita no 
Cadastro de Pessoa Física nº XXXX, CI nº XXXX, residente a residente Rua XXXX, bairro xxxx, 
cidade xxxxe axxxxxx, inscritanoCNPJ sobnº. xxxxxx, com sede a x xxxx, 
doravantedenominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela (o) 
Presidente a (o) Sr (a) xxxx, CPF de nº xxxxx, RG de nº xxxxxxx, residente xxxxx, resolvem 
celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, alterada pela Lei 
13.204/2015 e no Decreto Municipal 32.487 de 13 de março de 2017, consoante o processo 
administrativo nº 16.337/2017 e mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    
 
1.1 - O presente Termo de Fomento tem por objeto “A promoção, a proteção e a defesa dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes do município de Aracruz-ES”, conforme 
detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, parte integrante deste Termo independente de 
transcrição.   
 
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta 
ouindiretamente: 
 
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de 
outras atividadesexclusivas do Estado; 
 
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do 
Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
 
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 
 
a) nos termos do § 1º do art. 59 do Decreto 32.487/2017, com apoio da Controladoria Geral do 
Município, fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade 
civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios 
oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;  
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b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá comissão de 
monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da 
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil, conforme previsto no art. 57 do Decreto 32.487/2017. 
 
c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de 
desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto 
do termo de fomento e nas normas complementares expedidas pela Secretaria Municipal de 
Finanças; 
 
d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 
 
e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;  
 
f) enquanto o Cadastro Único das Entidades do Terceiro Setor, ou outro portal que o substitua, 
não contemplar a publicação de todas as informações exigidas pela Lei Federal nº. 
13.019/2014e suas alterações, a Administração Pública deverá manter, em sítio oficial na 
internet, a relação das parcerias celebradas a partir da entrada em vigor da citada lei, em 
ordem alfabética, pelo nome da organização da sociedade civil e o respectivo número de 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, por prazo não inferior a cinco 
anos, contado da apreciação da prestação de contas final da parceria, conforme previsão do 
art.7º do Decreto de nº 32.487/2017. 
 
g) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
envolvidos na parceria; 
 
h) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências 
de irregularidades na execução do objeto da parceria. 
 
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
 
a) manter escrituração contábil regular;  
 
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;  
 
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 
que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no 
mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014 e suas 
alterações; 
 
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 
51 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações e art.50 do Decreto nº 32.487/2017. 
 
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos 
recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos 
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados 
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto; 
 
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;  
 
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciaisrelacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento não 
implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência 
da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre 
o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;  
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h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta 
ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o 
detalhamento da aplicação dos recursos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA–DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente 
Termo de Fomento é de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). 
3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente Termo 
de Fomento, recursos no valor de R$ xxxxx correndo a despesa à conta do conta do orçamento 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Classificação Funcional – Gestão do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança - Dotação 667, Subvenções Sociais e Demais 
Recursos destinados a Assistência Social. 
3.3 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente Termo 
de Fomento, recursos no valor de R$ xxxxx correndo a despesa à conta do conta do orçamento 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Classificação Funcional – Gestão do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança - Dotação 676, Auxílios e Demais Recursos 
destinados a Assistência Social. 
3.4 O montante total acima descrito será repassado a Organização conforme distribuição 
contida no Cronograma de Desembolso, depositados na conta corrente xxxx, Banco xxxx, 
Agencia xxxx. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor 
daORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no 
plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final 
e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este 
instrumento. 
 
4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, 
em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual 
ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo. 
 
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto 
do termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 
de contas exigidos para os recursos transferidos. 
 
4.4 O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza o reembolso das despesas 
despendidas e devidamente comprovadas pela entidade, no cumprimento das obrigações 
assumidas por meio do plano de trabalho. 
 
4.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão 
retidas nos seguintes casos: 
 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida; 
 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da 
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas neste termo de 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. 
 
4.6- As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o 
uso de recursos transferidos pela Administração Pública municipal, deverão observar os 
princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da 
economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento 
objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com os procedimentos 
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mínimos estabelecidos pela Administração Municipal, de forma a resguardar a adequada 
utilização dos recursos da parceria. 
 
4.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas e não utilizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo 
improrrogável de  30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 
 
4.7.1 - A devolução relacionada no item anterior deverá ser feita conforme previsão do § 1º do 
art. 79 do Decreto nº 32.487/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 
5.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo 
com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade 
do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, para: 
 
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
 
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda queem caráter de emergência; 
 
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
 
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, 
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
 
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e 
 
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos; 
 
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. 

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

para fins de prestação de contas: 

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

atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas 

propostas com os resultados alcançados; 

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

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

descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 

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

sociedade civil; 

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

 
8.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo 
aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
em relação à data de término de sua vigência. 
 
8.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da 
natureza do objeto. 
 
8.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo 
de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, 
órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer. 
 
8.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a 
efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de 
vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento. 
 
CLÁUSULA NONA–DAS RESPONSABILIZAÇÕESE DASSANÇÕES 
 
9.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 
Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, pela rejeição da prestação de contas, após 
transcorridos 45 (quarenta e cinco) da notificação da organização da sociedade civil e do 
responsável indicado no termo da manifestação conclusiva final, deverá ser instaurada tomada 
de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções, previstas no artigo 73, da Lei 
Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014: 
 
I – advertência, na hipótese de apresentação da prestação de contas injustificadamente fora do 
prazo estabelecido no termo; 
 
II – suspensão temporária por, no máximo, dois anos, na hipótese em que não ficar 
configurada fraude; 
 
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 
 
9.2 Deverão ser registradas na plataforma eletrônica as causas de ressalvas ou de rejeição da 
prestação de contas das organizações da sociedade civil para conhecimento público, não 
devendo a aprovação com ressalvas ser motivo de redução na pontuação dos chamamentos 
públicos que as organizações da sociedade civil participarem. 
 
9.3 Sendo a Organização suspensa ou declarada inidônea em razão da rejeição da prestação 
de contas de parceria da qual é celebrante serão inscritas no Cadastro Municipal de Entidades 
Impedidas - CMEIMP, mantendo-se a inscrição enquanto perdurarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, por prazo não superior a 
dois anos. 
 
9.3.1 Cabe ao dirigente máximo do órgão ou da entidade da Administração Pública declarar as 
organizações como impedidas para celebração de novas parcerias com a Administração 
Pública, enviando os dados para a Controladoria-Geral do Município, que manterá o cadastro, 
exibido no Portal da Transparência do Poder Executivo.  
 
9.4 A manifestação conclusiva da prestação de contas será encaminhada para ciência da 
organização da sociedade civil e do responsável indicado pela entidade. 
 
9.5 Quando a prestação de contas for rejeitada, a organização da sociedade civil, além do 
pedido de reconsideração de que trata o artigo 70 do Decreto de nº 32.487/2017, poderá: 
 
I – solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação municipal pertinente; 
 
II – apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada do dever de 
prestar contas.  
 
9.6 Caso seja apresentada a prestação de contas ou informado o recolhimento integral do 
débito apurado como prejuízo ao erário após a rejeição das contas e antes do 
encaminhamento da tomada de contas especial ao Tribunal de Contas, o órgão ou entidade 
pública deverá retirar a inscrição no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas e suspender a 
eventual sanção aplicada, devendo, ainda, após a análise das contas: 
 
I – quando aprovada ou comprovado o recolhimento integral do débito: 
 
a) dar conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, por meio de demonstrativo, quando da 
tomada ou prestação de contas anual do órgão ou entidade pública; 
 
b) cancelar a sanção aplicada à organização da sociedade civil. 
 
II – quando rejeitada ou não comprovado o recolhimento integral do débito: 
 
a) prosseguir com a tomada de contas especial, a qual deverá ser encaminhada ao Tribunal de 
Contas do Estado, sob esse novo fundamento; 
 
b) reinscrever o impedimento da organização da sociedade civil no Cadastro Municipal de 
Entidades Impedidas; 
 
c) retomar a sanção aplicada à organização da sociedade civil;  
 
d) encaminhar a documentação ao setor responsável pela apuração de eventuais 
irregularidades; 
 
e) comunicar o fato à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. 
 
9.7 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, a organização da sociedade 
civil será notificada para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 
 
9.7.1 A notificação deverá ser dirigida também ao dirigente da entidade indicado como 
responsável solidário no instrumento celebrado, sendo-lhe garantido o direito ao contraditório e 
ampla defesa. 
 
9.7.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, 
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 
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9.7.3 Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária e juros, na forma da 
legislação. 
 
9.7.4 O débito decorrente da ausência ou rejeição da prestação de contas, será inscrito na 
divida ativa municipal, por meio de despacho da autoridade competente. 
 
9.7.5 Sendo apurado pela Administração irregularidades financeiras, o valor respectivo deverá 
ser restituído ao Tesouro Municipal ou ao Fundo municipal competente, no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DOS BENS REMANESCENTES 
 
10.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza 
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à 
consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 
 
10.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos 
eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos 
aplicados em razão deste Termo de Fomento. 
 
10.3 Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria, 
sendo que aqueles adquiridos com recurso público deverão ser incorporados ao patrimônio 
público ao término da parceria ou no caso de extinção da organização da sociedade civil 
parceira. 
 
10.3.1 Excepcionalmente, a cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes 
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública 
municipal, poderá estabelecer a titularidade para a organização da sociedade civil, quando os 
bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização, 
observando-se o disposto na legislação vigente acerca da matéria, notadamente o estabelecido 
no artigo 36, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GESTOR DA PARCERIA 
 
11.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘g’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e artigo 58 do 
Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, fica designado o Servidor xxxxxxx, 
lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, matricula xxxx, Gestor da presente 
parceria. 
 
11.2 São obrigações do Gestor desta Parceria: 
 
11.2.1 acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
 
11.2.2 informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;  
 
11.2.3 emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 
59 da lei Federal 13019/2014 e suas alterações;  
 
11.2.3.1 Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que 
já foram realizadas, os pareceres técnicos, obrigatoriamente, deve mencionar: os resultados já 
alcançados e seus benefícios;os impactos econômicos ou sociais; o grau de satisfação do 
público-alvo, se a vigência da parceria superar a 01 (um) ano e a possibilidade de 
sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, conforme dispõe o artigo 67 
da Lei 13.019/2014 com redação dada pela Lei 13.204/2015. 
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11.2.4 disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação. 
 
11.3 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades. 
 
11.4 O Gestor da parceria indicado no item 12.1 deste Termo deverá declarar-se impedido para 
analisar e fiscalizar a execução da parceria, caso verifique que nos últimos cinco anos tenha 
mantido com alguma das organizações da sociedade civil em disputa uma das seguintes 
relações jurídicas: 
 
11.4.1 ser ou ter sido associado ou dirigente, trabalhador ou prestador de serviço de 
organização participante do processo seletivo; 
 
11.4.2 ser cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos dirigentes de 
organização participante do processo seletivo; 
 
11.4.3 ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização participante do 
processo seletivo; 
 
11.4.4 ter efetuado doações para organização; 
 
11.4.5 pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com a Organização 
da Sociedade Civil;  
    
11.4.5.1 O Gestor deverá registrar seu impedimento a Administração Pública, que 
providenciará sua substituição pelo respectivo suplente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
12.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘h’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e artigo 56 do 
Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria. 
 
12.2 A Comissão de que trata o item anterior é órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar 
essa parceria celebrada com organização da sociedade civil, sem prejuízo da fiscalização 
pelos órgãos de controle, pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de 
atuação existentes. 
 
12.2.1 Os procedimentos de fiscalização serão regulamentados pela Controladoria-Geral do 
Município para a Administração Direta, ou pelo ente da Administração Indireta, mediante 
elaboração e publicação de Instruções Normativas. 
 
12.2.2 Poderá ser dispensada a visita in loco, mediante justificativa quando a mesma for 
incompatível com o objeto da parceria. 
 
12.3 A comissão de monitoramento e avaliação designada, homologará, independentemente 
da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil, relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria emitido pela 
Administração Pública, que sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:        
     
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no Anexo I (plano de trabalho); 
III- valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
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IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 
sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de Fomento. 
 
V- análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 
decorrência dessas auditorias. 
 
12.4 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de 
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
 
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que 
tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 
 
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 
considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil 
até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades 
 
12.5 Aplicam-se à Comissão de Avaliação e Monitoramento os mesmos impedimentos 
constantes no item 11.4 deste Termo de Fomento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 
13.1 - O presente termo de Fomento poderá ser: 
 
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações 
e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamenteda avença, 
respeitadoo prazo mínimo de 60(sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa 
intenção; 
 
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas 
seguintes hipóteses:  
 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  
 
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 
apresentado; e 
 
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de 
Contas Especial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE 
 
14.1 - A eficácia do presente termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em 
alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual deverá ser 
providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da 
respectiva assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 
I - as comunicações relativas a este termo de Fomento serão remetidas por correspondência 
ou email e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento; 
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II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via correio eletrônico, não 
poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser 
encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias; e 
 
III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer 
ocorrências que possam ter implicações neste termo de Fomento, serão aceitas somente se 
registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de Fomento, que 
não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo da Comarca de Aracruz do 
Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem. 
 
16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, 
foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 
 
Aracruz/ES, xx de xxxx de 2018. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 
 

____________________________________________________ 
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOMOLOGAÇÃO PE206/2018 PROC.11.068/ 
2017/2017- SEMAG

Publicação Nº 135438

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2018.

Processo nº 11.068/2017.

Objeto: Contratação de Empresa para Locação de Cami-
nhão Comboio.

Empresa vencedora: LOSERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA ME.

LOTE: 01.

TOTAL GERAL DA HOMOLOGAÇÃO: R$ 52.500,00

Cinqüenta e dois mil e quinhentos reais

HOMOLOGADO EM: 27/04/2018

Aracruz, 11 de Maio de 2018.

Renato Pereira Sobrinho

Secretário Municipal de Agricultura

Dec. 32.069 de 01/01/2017

JULGAMENTO DE RECURSO CP 004/2017 
-PROC.3200/2017 - SEMAM

Publicação Nº 135428

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2017

Recorrente: GUARANÁ DIESEL LTDA ME - Processo nº 
6.229/2018

Resultado: Recurso Provido.

Classificadas: 1ª-GUARANÁ DIESEL LTDA ME; 2ªAGROVIX 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA; 3ª SA SERVIÇOS DE LIM-
PEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME.

Vencedora: GUARANÁ DIESEL LTDA ME, com o valor de R$ 
1.059.566,97.

Aracruz/ES, 14 de maio de 2018.

Kellen Serra Barbosa

Presidente da CPL
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TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº271 SEMSU
Publicação Nº 135399

 

TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

271

AV Moroba, 20 Moroba
29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo de Adesão
Data de Validade

26/03/2018
16/10/2018

Órgão Gerenciador

Endereço

Bairro

Cidade Estado CEP

Telefone

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AVN MARANHÃO

CENTRO SUL EM TERESINA - PIAUÍ          

TERESINA                                PI 64001-100

(86)3228-8096

Data de Abertura
Número/ Ano Ata 17 / 2017 Data de Emissão 05/10/2017

4618 Data de Publicação 26/03/2018

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

1.72.01.0123-7 UN 117 4.629,6000

DESKTOP DELL
MARCA: DELL
MODELO: OPTIPLEX 5050 SFF
OPTIPLEX 5050 SFF
WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL)
7ª GERAÇAO DO PROCESSADOR INTEL® CORE-  i5-7500 (4 NÚCLEOS, 6 MB, 4TB, 3,4 GHz)
8 GB (2x4 GB), DDR4, 2400 MHz
UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 128 GB M.2
PLACA INTEGRADA INTEL GRAPHICS
TECLADO MULTIMIDIA DELL-KB216 PRETO - PORTUGUÊS (BRASIL)
MOUSE COM FIO DELL MS116 - PRETO
CABO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA (BRASIL)
MONITOR DELL PROFESSIONAL DE 21,5" P2217H
SWTCH DE VIOLAÇÃO DO CHASSI 
3 ANOS DE GARANTIA DELL ON-SITE

MCR75500 Página :  1Data: 14/05/2018 15:46:01
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2018
Publicação Nº 135445

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO RETIFICADO III - 001/2018

O SAAE ARACRUZ-ES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria SAAE-ARA-015/2018, 
torna público para o conhecimento dos interessados em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a pu-
blicação do EDITAL RETIFICADO III para CREDENCIAMENTO, sem qualquer exclusividade, de instituições e cooperativa 
bancária que se habilitarem a prestação de serviços de recebimentos de contas de água/esgoto e serviços dos clientes da 
CREDENCIANTE através de guichê de caixa, rede lotérica ou correspondente bancário, autoatendimento/ internet/home 
Bank e débito automático. O período de credenciamento será de 16/05/2018 a 15/05/2019.

O Edital Retificado III estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (27)3256-9422/9440 ou através do e-mail: licita@saaeara.com.br

Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA SAAE-ARA-103/2018
Publicação Nº 135451

PORTARIA SAAE-ARA-103/2018

Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.

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;

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, a pedido, o servidor FABIEL ROSSI, matrícula 285, do cargo efetivo de Agente Administrativo, Nível 2, 
Classe A, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-SAAE a partir de 16/05/2018.

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

Aracruz-ES, 11 de maio de 2018.

ELIAS ANTÔNIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

http://www.saaeara.com.br.
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Baixo Guandu

Prefeitura

CONTRATO 040/2018- MAR&SOL- PAVIMEN-
TAÇÃO BAIRRO VALPARAISO

Publicação Nº 135237

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RESUMO CONTRATO Nº 040/2018

Concorrência Pública nº 001/2018

PROCESSO Nº 9.058/2017

Objeto: Contratação de empresa de Engenharia Civil, para 
execução das Obras de Drenagem e Pavimentação em Di-
versas Ruas, do Bairro Valparaíso, na Sede deste Município 
com emprego de mão de obra, materiais e equipamentos.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993, LC nº 123/06, 
128/08, 147/14, 155/2016.

EMPRESA HOMOLOGADA:

01-MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
EPP, CNPJ Nº 07.905.667/0001-82,

Valor Global: R$1.154.494,90 (Um Milhão, Cento e Cin-
quenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro 
Reais e Noventa Centavos).

Prazo de Execução: 240 dias.

Prazo de Vigência: 12 meses.

Baixo Guandu/ES, 14/05/2018.

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI

Presidente da CPL/PMBG/ES

MAXIMILIANO C. DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras

PPSRP004/2018- REGISTRO DE PREÇOS -ELE-
TROELETRÔNICOS E INFORMÁTICA

Publicação Nº 135373

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMAFI/BG/ES

AVISO DE LICITAÇÕES

PPSRP Nº 004/2018

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP, EXCETO ITEM Nº 15- COM 
RESERVA DE 25%

PROCESSO Nº 10.846/2016 e Outros

Objeto: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Ele-
troeletrônicos, Equipamentos, Periféricos e Materiais de 
Consumo para Informática, conforme solicitações das Se-
cretarias Municipais de Administração e Finanças, Saúde, 
Assistência Social e Educação.

Abertura: às 08h30 do dia 25/05/2018

Editais: pelo Site: pmbg.es.gov.br, pelo Email:pmbglici-
tar2@hotmail.com, pelo Telefone (27) 3732-8916 ou dire-
tamente na CPL/PMBG/ES.

Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e LC nº 
123/06, 128/2008, 147/2014, 155/2016, Dec. Fed. Nº 
7.892/13 e 8.250/14, Dec. Munic. nº 5.126/14, 5.350/2015 
e 5.807/2017.

End: R: Francisco Ferreira nº 40, Centro, Baixo Guandu- 
ES, CEP: 29730-000, TEL. Geral: 27-3732-8900.

Baixo Guandu/ES, 11/05/2018.

Sandro Márcio Zamboni

Pregoeiro Oficial – PMBG/ES

mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
mailto:pmbglicitar2@hotmail.com
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Brejetuba

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 10/2018/FMSB
Publicação Nº 135384

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA/ES

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

N.º 10/2018/FMSB

Licitação exclusiva para MEI, MPES e Equiparados. Objeto: Registro de preço de confecção e fornecimento de materiais 
gráficos. Abertura e julgamento às 09:00 horas do dia 29 de maio de 2018. Os interessados poderão adquirir o edital e 
anexos no site: http://www.brejetuba.es.gov.br Demais informações: 27 3733 1224. Brejetuba – ES, 14 de maio de 2018.

Siolek Zambom

Pregoeiro

http://www.brejetuba.es.gov.br
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO CP 002
Publicação Nº 135370

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará 
realizar o seguinte processo licitatório:

Concorrência Pública Nº 001/18

Objeto: futura contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de sondagem nas áreas a serem 
construídas edificações diversas pertencentes a todas as 
Secretarias da prefeitura de Castelo

Data de abertura: 15/06/18

Horário: 8:00

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Li-
citações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 14/05/18

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PP 058 E 059
Publicação Nº 135341

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará 
realizar o seguinte processo licitatório:

Pregão Presencial Nº 058/18

Objeto: aquisição de bebedouro industrial, para atender as 
necessidades da quadra da Beira Rio e do Bairro Esplanada

Data de abertura: 28/05/18

Horário: 08:00

Pregão Presencial Nº 059/18

Objeto: aquisição de materiais para a construção da cober-
tura metálica do vestiário do Estadio José Martins (Campo 
Municipal do Bairro Niterói)

Data de abertura: 28/05/18

Horário: 10:00

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Li-
citações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

Castelo-ES, 14/05/18

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

DECR16.275
Publicação Nº 135378

DECRETO Nº 16.275, DE 14 DE MAIO de 2018.

ALTERA DECRETO QUE regulamenta a comercialização de 
barracas e pequenos ambulantes para as festividades reli-
giosas da 55ª Festa de Corpus Christi, realizada no período 
de 30 e 31 de maio de 2018.

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 005459 de 27 
de abril de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1° Com a finalidade de promover a organização e a 
transparência nas festividades religiosas da 55ª Festa de 
Corpus Christi, a realizar-se nos dias 30 e 31 de maio de 
2018, no Município de Castelo – Estado do Espírito San-
to, a comercialização de barracas e autorização para pe-
quenos ambulantes ficará sob a organização da Secretaria 
Municipal de Finanças e cumprirá as disposições previstas 
neste decreto.

Art. 2º Fica estabelecido um número máximo de até 260 
(duzentas e sessenta) barracas, tipo tenda pirâmide me-
dindo 03x03m e um número máximo de até 300 (trezen-
tas) autorizações para pequenos ambulantes.

§ 1º São considerados pequenos ambulantes, que utilizam 
no máximo de hum metro quadrado (1m2), tais como: 
vendedores de algodão doce, pipoqueiros, vendedores de 
balão, dentre outros, sendo comercializados a:

1º lote - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para limite 
de 20 (vinte) espaços;

2º lote - R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para limi-
te de 280 (duzentos e oitenta) espaços;

§ 2º Fica proibida a comercialização para pequenos am-
bulantes na área santa, perímetro que compreende: Rua 
Antônio Machado iniciando na Rua Francisco Athayde até 
inicio da Avenida Getúlio Vargas; Praça Três Irmãos; Rua 
Aristeu Borges de Aguiar iniciando na Avenida Ministro 
Araripe até a Rua Carlos Lomba; Avenida Ministro Araripe 
iniciando na Rua Aristeu Borges de Aguiar e até inicio da 
Frei Manoel; Rua Frei Manoel iniciando na Avenida Ministro 
Araripe até rua Carlos Lomba; Rua Carlos Lomba iniciando 
na Rua Frei Manoel até a Rua Aristeu Borges de Aguiar; 
Rua Nestor Gomes iniciando na Rua Carlos Lomba até a 

http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.castelo.es.gov.br/
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Rua Vieira da Cunha; Rua Vieira da Cunha iniciando na Rua 
Nestor Gomes até a rua Frei Manoel; Rua Bernardino Mon-
teiro iniciando na Avenida Ministro Araripe até a rua Carlos 
Lomba; Rua João Bley iniciando na Rua Carlos Lomba até 
o número 137; Avenida Nossa Senhora da Penha iniciando 
na Aristeu Borges de Aguiar até a Rua Lydio Machado.

§ 3º Fica estabelecido o valor unitário que a comercializa-
ção dos espaços em tenda 3x3m com instalação elétrica, 
se dará em lotes, sendo:

1º lote - R$ 600,00 (seiscentos reais) para limite de 50 
(cinquenta) espaços;

2º lote - R$ 800,00 (oitocentos reais) para limite de 100 
(cem) espaços;

3º lote - R$ 1.000,00 (hum mil reais) para demais espa-
ços;

§ 4º Fica estabelecido o espaço destinados ao Food Truck, 
na Avenida Nossa Senhora da Penha, sendo comercializa-
dos:

1º lote - R$ 1.000,00 (hum mil reais) para limite de 14 
(quatrorze) espaços;

§ 5º Fica estabelecido que os ambulantes cadastrados 
no município de Castelo, que são impedidos de atuar em 
seus locais de origem, devido a logística para organização 
na Área Santa, perímetro que compreende: Rua Antônio 
Machado iniciando na Rua Francisco Athayde até inicio da 
Avenida Getúlio Vargas; Praça Três Irmãos; Rua Aristeu 
Borges de Aguiar iniciando na Avenida Ministro Araripe até 
a Rua Carlos Lomba; Avenida Ministro Araripe iniciando na 
Rua Aristeu Borges de Aguiar e até inicio da Frei Manoel; 
Rua Frei Manoel iniciando na Avenida Ministro Araripe até 
rua Carlos Lomba; Rua Carlos Lomba iniciando na Rua Frei 
Manoel até a Rua Aristeu Borges de Aguiar; Rua Nestor 
Gomes iniciando na Rua Carlos Lomba até a Rua Vieira 
da Cunha; Rua Vieira da Cunha iniciando na Rua Nestor 
Gomes até a rua Frei Manoel; Rua Bernardino Monteiro ini-
ciando na Avenida Ministro Araripe até a rua Carlos Lom-
ba; Rua João Bley iniciando na Rua Carlos Lomba até o nú-
mero 137; Avenida Nossa Senhora da Penha iniciando na 
Aristeu Borges de Aguiar até a Rua Lydio Machado, terão 
gratuidade, pois serão realocados, nas tendas 3x3m, ao 
longo da Avenida Nossa Senhora da Penha, e necessitarão 
comprovar por meio de seus alvarás de origem.

§ 6º Entidades ou Associações Castelenses, sem fins lucra-
tivos com a finalidade turística e cultural, terão gratuidade 
de espaços (tenda 3x3) ao longo da Avenida Nossa Senho-
ra da Penha, desde que solicitado previamente e com li-
mite de 10 espaços cedidos. O pedido deverá vir por ofício 
datado, assinado pelo representa legal e protocolado na 
prefeitura, e a concessão será por ordem de recebimento 
de ofício e quando houver disponibilidade.

§ 7º A quantidade de espaços de barracas, tipo tenda pi-
râmide medindo 03x03m serão limitadas a 02 (duas) uni-
dades por CPF ou CNPJ e a expedição de autorizações para 
pequenos ambulantes serão limitadas a 01 (uma) unidade 
por CPF.

Art. 3° Fica estabelecido que as vendas de espaço de bar-
racas e expedição de autorizações para pequenos ambu-
lantes terão início no dia 10 de maio de 2018 e término no 
dia 31 de maio de 2018, ou enquanto houver disponibili-
dade no número de espaços estabelecidos.

§ 1º A comercialização de espaços será de 10 de maio à 29 
de maio de 2018, no Centro Cultural e Turístico, no horário 
das 07:30h às 14horas ou e-mail: corpuschristi.castelo@
gmail.com, onde os interessados, na aquisição de barra-
cas ou autorização para pequenos ambulantes, deverão 
efetuar cadastro para emissão de DAM. O Centro Cultural 
e Turístico – fica situado na Rua Antônio Machado, nº 35, - 
Centro Cultural e Turístico – (Térreo) - Centro, Castelo, ES.

§ 2º A comercialização de espaços nos dias 30 e 31 de 
maio, será na sede da Prefeitura Municipal de Castelo, Av. 
Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro – Castelo/ES, nos 
seguintes horários: Dia 30/05 – 07 às 17h; dia 31/05 – 7h 
às 13h.

§3º Fica estabelecido que haverá expediente bancário/ 
correspondente bancário para atendimento a ambulantes 
nos dias 30 e no dia 31 de maio será realizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Castelo.

§4º No ato da aquisição de barracas ou expedição de au-
torização para pequenos ambulantes, durante as festivida-
des religiosas da 55ª Festa de Corpus Christi, é obrigató-
rio nome completo, apresentação do RG, apresentação do 
CPF, endereço completo, telefones de contato e e-mail do 
interessado, necessário para preenchimento do formulário 
de Cadastro (ANEXO III) para a solicitação de emissão do 
Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O DAM (Do-
cumento de Arrecadação Municipal) será emitido no local 
de Cadastramento (Conforme § 1º).

§5º No ato do cadastro será necessário entrega de cópia 
dos documentos exigidos no ANEXO II (alimentação) nos 
itens 1 e 2;

Paragrafo Único – Em caso de dúvida referente a aquisi-
ção de espaços (barracas) e autorização para pequenos 
ambulantes entra em contato pelo telefone 28 3542 8532 
– segunda a sexta-feira das 07:30h as 14h.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Finanças ficará responsá-
vel pela expedição da Licença de Operação, após compro-
vação do pagamento pelo requerente.

§1º Fica estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) 
para pagamento do Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, após a retirada pelo interessado na compra de 
espaço de barracas e expedição de autorizações para pe-
quenos ambulantes, para DAM emitidos até 25 de maio de 
2018, após essa data o vencimento será no dia da emissão

§2º O não cumprimento do estipulado no § 1º do art. 4º 
desta lei acarretará o cancelamento da reserva.
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Art. 5° Fica destinado todo o valor arrecadado para a con-
ta específica do Fundo Municipal de Turismo de Castelo, 
Banco 021 – Banco do Estado do Espírito Santo – BANES-
TES; Agência 0116; Conta Corrente nº 9.164.708, Receita 
Contábil nº 19909911005 – Receita da Festa de Corpus 
Christi.

Art. 6° Os deveres e obrigações dos ambulantes/comer-
ciantes nos dias de realização do evento a que se refere 
este decreto serão os constantes do Anexo I, e II.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 14 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

ANEXO I

Os ambulantes/comerciantes deverão cumprir as exi-
gências abaixo para participação da 55ª Festa de Corpus 
Christi em Castelo-ES.

· Possuir a Licença específica para a 55ª Festa de Corpus 
Christi que será emitida após a confirmação de pagamento 
do DAM. A Licença de Operação é ESPECÍFICO e INTRANS-
FERÍVEL;

· É terminantemente proibida a sublocação de espaços nas 
barracas;

· Possuir Nota Fiscal do Produto que serão comercializa-
dos;

· Respeitar os limites de seu espaço e, também, os direitos 
do próximo, conforme determinado pela CF/88, podendo 
ser responsabilizado civilmente por qualquer dano;

· O espaço adquirido deverá conter: Extintores de incêndio 
sendo 2:A (água);

· Fazer a manutenção e limpeza do seu espaço, bem como 
a retirada de lixo;

· A segurança de seus produtos comercializados será de 
total responsabilidade dos barraqueiros e ambulantes;

· A desocupação dos espaços deverá ser feita até as 23 
horas da Quinta – Feira, do dia 31 de maio de 2018;

· Qualquer dano ou extravio da barraca será de inteira res-
ponsabilidade do barraqueiro, que arcará com os custos de 
manutenção ou reposição;

· Ambulante/comerciante que causar algum transtorno na 
Festa de Corpus Christi de 2018 terá sua participação proi-
bida nas festas de Corpus Christi dos anos de 2019 e 2020

ANEXO II

Os ambulantes/comerciantes de ALIMENTAÇÃO, deverão 
cumprir as exigências abaixo para participação da 55ª Fes-
ta de Corpus Christi em Castelo-ES.

1. Apresentar cópia do alvará anual de funcionamento/ sa-
nitário (atualizado) expedido pelo órgão competente;

2. Curso de boas práticas de manipulação de alimentos 
realizado pela Vigilância Sanitária (curso tem validade de 
3 anos);

3. Possuir a Licença específica para a 55ª Festa de Corpus 
Christi que será emitida após a confirmação de pagamento 
do DAM. A Licença de Operação é ESPECÍFICO e INTRANS-
FERÍVEL;

4. O espaço adquirido deverá conter extintor de incêndio 
do tipo 20: BC;

5. Fazer a manutenção e limpeza do seu espaço, bem 
como a retirada de lixo;

6. Os comerciantes deverão manter todas as condições 
higiênicas para manuseio e comercialização de produtos 
alimentícios como: uso de tocas ou similar, avental, dentre 
outros;

7. A segurança dos produtos comercializados será de total 
responsabilidade dos barraqueiros ou ambulantes;

8. Respeitar os limites de seu espaço e, também, os di-
reitos do próximo, conforme determinado pela CF/88, po-
dendo ser responsabilizado civilmente por qualquer dano;

9. Deverá possuir exposto na barraca: Tabela de preço vi-
sível, alvarás para funcionamento e cartazes com a proi-
bição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 
anos;

10. A desocupação dos espaços deverá ser feita até as 23 
horas da Quinta – Feira, dia 31 de maio de 2018;

11. Qualquer dano ou extravio da barraca será de inteira 
responsabilidade do barraqueiro, que arcará com os custos 
de manutenção ou reposição;

12. Ambulante/comerciante que causar algum transtorno na 
Festa de Corpus Christi de 2018 terá sua participação proi-
bida nas Festas de Corpus Christi dos anos de 2019 e 2020.

ANEXO III

FORMULÁRIOs:

Cadastramento de dam

SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DO DAM

Nome Completo:

RG nº:

CPF nº:

Endereço:

Telefone:
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e-mail:

Valor: R$

Barracas, tipo tenda pirâmide medindo 03x03m Nº

DAM Nº SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DO DAM

Nome Completo:

RG nº:

CPF nº:

Endereço:

Telefone:

e-mail:

Valor: R$

Autorizações para pequenos ambulantes. Nº

DAM Nº Licença de operação

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 034/2018
Publicação Nº 135305

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº034/2018

- P.C. CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA ME nos lotes 1 e 2 
no valor total de R$ 592.500,00 (quinhentos e noventa e 
dois mil quinhentos reais).

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 037/2018
Publicação Nº 135304

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº037/2018

- COMUNICAÇÃO VISUAL ART COLOR LTDA ME nos lotes 9, 
10 e 11 no valor total de R$ 13.079,50 (treze mil setenta 
e nove reais e cinquenta centavos)

- DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA 
nos lotes 4 e 5 no valor total de R$ 2.220,00 (dois mil du-
zentos e vinte reais), - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME nos 
lotes 1 e 3 no valor total de R$ 14.800,00 (quatorze mil oi-
tocentos reais), GUSTAVO FAZOLO CALIMAN nos lotes 6 e 
7 no valor total de R$ 1.900,00 (um mil novecentos reais)

- MIDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI ME nos lotes 
2, 8 e 12 no valor total de R$ 28.830,00 (vinte e oito mil 
oitocentos e trinta reais).

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 040/2018
Publicação Nº 135302

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº040/2018

- C.R.C. CONSTRUCOES E REFORMAS CASTELENSE EIRELI 
ME no lote 1 no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil cem 
reais).

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 041/2018
Publicação Nº 135309

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº041/2018

- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO nos lotes 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no valor total de R$ 864.402,22 
(oitocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e dois 
reais e vinte e dois centavos)

- ROWAG TRANSPORTES LTDA ME no lote 1 no valor total 
de R$ 89.966,56 (oitenta e nove mil novecentos e sessen-
ta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 042/2018
Publicação Nº 135306

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº042/2018

- CZ VEÍCULOS LTDA ME no lote 2 no valor total mensal de 
R$ 28.770,00 (vinte e oito mil setecentos e setenta reais) 
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e valor total anual de R$ 345.240,00 (trezentos e quarenta 
e cinco mil e duzentos e quarenta reais), - REDE BRASI-
LEIRA DE AUTOMOTORES LTDA no lote 1 no valor total 
mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e valor total anu-
al de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais),

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 044/2018
Publicação Nº 135311

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº044/2018

- ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI nos lotes 4 e 
5 no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais),

- CIBOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME nos lotes 2 e 3 
no valor total de R$ 18.435,00 (dezoito mil quatrocentos e 
trinta e cinco reais)

- I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO no lote 1 no valor total de 
R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais).

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 047/2018
Publicação Nº 135323

RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial nº047/2018

- GABRIELA GALVÃO MARINS no lote 1 no valor total de R$ 
5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).

Castelo-ES, 14/05/2018

Luiz Carlos Piassi

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

AVISO PUBLICAÇÃO FRACASSADO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 037-2018

Publicação Nº 135450

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº.037/2018

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou FRA-
CASSADO o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é 
formalização de registro de preços para aquisição e insta-
lação de divisórias, persianas, vidros e portas.

Colatina–ES, 14/05/2018

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

DECRETO 21.701/2018
Publicação Nº 135325

DECRETO Nº 21.701, DE 10 DE MAIO DE 2018 .

Designa responsáveis pelas assinaturas dos cheques emi-
tidos para pagamento de despesas com recursos dos Fun-
dos Municipais de Assistência Social :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o que dispõe a Lei nº 4.925, de 30 de dezembro de 2003, 
Decreta:

Artigo 1º - Ficam designados responsáveis pelas assina-
turas dos cheques emitidos para pagamento de despesas 
com recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social, 
os membros:

- Sérgio Meneguelli - Prefeito Municipal;

- Santina Benezoli Simonassi - Procuradora Geral Adjunta;

- Giovanna Maria Serafini Gomes - Secretária Municipal de 
Finanças;

- Fernanda Alves da Silva Ferrari – Secretária Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Cidadania;

- Daniela Moschen Ribeiro – Coordenadora de Fundos Mu-
nicipais da Assistência Social.

Artigo 2º - Os Fundos Municipais a que se refere o artigo 
1º, são eles:

- Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ: 
97.536.707/0001-59

- Fundo Estadual de Erradicação e Combate a Pobreza – 
FUNCOP - CNPJ: 97.536.707/0001-59;

- Programa Compra Direta de Alimentos-CDA - CNPJ: 
97.536.707/0001–59;

- Fundo Municipal Colatinense de Desenvolvimento da 
Economia Solidária - CNPJ: 27.985.717/0001-96

Artigo 3º - Fica revogado em todos os seus termos o De-
creto nº 19.759, de 25 de janeiro de 2017.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de maio 
de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 10 de maio de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 96

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002-2018 - SEMED
Publicação Nº 135342

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL SEMURH Nº  002/2018 

 Estabelece normas para a seleção de professores regentes de classe para 

compor cadastro de reserva e contratação, em Regime de Designação 

Temporária, visando atendimento às necessidades de excepcional interesse 

público da Rede Municipal de Educação de Colatina-ES.  

 
          A Prefeitura Municipal de Colatina/ES, por meio da Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e frente à permissão inserta no inciso IV, do § 1°, do Artigo 1°, da Lei Municipal n° 

4.669/2001, resolve estabelecer normas para o Processo Seletivo Simplificado de professores regentes de classe em regime de contrato 

temporário, para compor reserva técnica visando à SUBSTITUIÇÃO de TITULARES afastados em razão de ocupação de cargo de 

Direção, Coordenação, Assessoria junto aos setores da SEMED, licenças médicas e outros motivos justificados pela legislação em vigor. 
 

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

1.1 - O Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores regentes de classe em regime de contrato temporário será 

realizado em 02 (duas) etapas. 

1.2. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente no endereço eletrônico 

www.colatina.es.gov.br, em link específico. Compete ao candidato inscrito o acompanhamento permanente destas publicações 

visando garantir a sua participação em todas as etapas do processo. 

2. DA PRIMEIRA ETAPA 

2.1. Na 1ª etapa do Processo Seletivo Simplificado a inscrição dos candidatos para as vagas de professores contratados por designação 

temporária será realizada exclusivamente por meio eletrônico no endereço eletrônico www.colatina.es.gov.br, que ficará disponível 

do dia da publicação até o dia 23 de maio de 2018, às 18 horas. 

2.2. O preenchimento e a impressão da ficha de inscrição são de exclusiva competência do candidato, bem como a escolha dos títulos 

a serem considerados na contagem da pontuação.  

2.3. Todos os títulos a serem apresentados para pontuação deverão obrigatoriamente constar na ficha de inscrição. Não será 

permitida a inclusão de títulos após o período de inscrição. 

2.4. O não preenchimento da ficha de inscrição nos campos referentes a formação profissional e tempo de serviço implicará em 

aplicação da pontuação zero. 

2.5. O candidato deverá conferir todos os dados antes de confirmar e imprimir a ficha de inscrição. Após a confirmação serão emitidos 

o protocolo e a ficha de inscrição a serem apresentados na 2ª etapa do Processo. 

2.6. Todas as informações registradas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 

2.7. A PMC – SEMURH/SEMED, não se responsabilizá por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de 

inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, de falhas de comunicação ou de congestionamento de 

linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos. 

2.8. Concluída inscrição no Processo Seletivo Simplificado, a classificação será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Colatina 

– www.colatina.es.gov.br. 

2.9. A listagem de classificação dos candidatos aprovados será elaborada em ordem decrescente do total de pontos obtidos, de acordo 

com os dados apresentados pelo candidato no momento de sua inscrição.  



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 97

2.10.. Os candidatos não habilitados serão classificados numa relação específica e serão convocados apenas em casos excepcionais, 

após a chamada dos candidatos com habilitação específica. 

2.11. Havendo empate na classificação dos candidatos, o critério de desempate, pela ordem, será a seguinte: 
a) O candidato que apresentar a maior formação acadêmica; 
b) O candidato com mais idade; 
c) Sorteio. 

3. DA SEGUNDA ETAPA 

3.1. A 2ª etapa do Processo Seletivo Simplificado consiste no comparecimento dos candidatos classificados para a apresentação da 

documentação comprobatória dos títulos declarados como pré-requisito e para pontuação, conforme cronograma a ser divulgado por 

meio de editais específicos. 

3.2. Os candidatos convocados deverão apresentar toda a documentação discriminada na inscrição, inclusive a ficha de inscrição, 

acompanhados dos respectivos originais para conferência no momento da entrega do envelope ou cópias autenticadas em 

cartório. 

3.3. Durante a vigência do Processo Seletivo Simplificado poderão ocorrer novas convocações para conferência da documentação de 

acordo com a necessidade apresentada pelas unidades escolares da rede municipal de educação. 

3.4. A inexatidão de qualquer informação registrada na ficha de inscrição e/ou a não apresentação de qualquer documento relacionado  

na mesma e que venha a alterar a pontuação do candidato acarretará a sua imediata desclassificação. 

3.5. Candidato que apresentar envelope sem a ficha de inscrição devidamente preenchida e o protocolo de inscrição colado na parte 

externa do envelope, será automaticamente desclassificado. 

3.6. Compete à comissão receptora o recebimento do envelope devidamente preenchido, contendo o protocolo e a ficha de inscrição e 

as cópias de todos os documentos nela discriminados para conferência imediata, na presença do candidato. 

3.7. Após a entrega dos envelopes à comissão não será permitida a inclusão de novos documentos, alteração dos documentos 

entregues ou alteração nas informações prestadas na ficha de inscrição.  

3.8. O candidato terá ciência da homologação da sua inscrição no momento da conferência da documentação apresentada e terá 48 

horas para interposição de recursos questionando a decisão da comissão receptora. 

3.9. DOCUMENTOS A SEREM 
APRESENTADOS 

a) ficha de inscrição completamente preenchida contendo e-mail e telefone de 
contato; 
b) protocolo de inscrição colado na parte externa do envelope; 
c) cópia de documento de identidade com foto; 
d) cópia do pré-requisito necessário para a contratação; 
e) cópia de todos os documentos relacionados na ficha de inscrição para pontuação. 

4. DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS 

4.1. ÁREA DE ATUAÇÃO 4.2. PRÉ-REQUISITOS 

Educação Infantil 
Diploma, Histórico Escolar ou declaração de conclusão de Licenciatura Plena com 
colação de grau na área de atuação pleiteada. Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Escolas do Campo 

Componentes Curriculares específicos da 
Educação Básica   

Diploma, Histórico Escolar ou declaração de conclusão de Licenciatura Plena com 
colação de grau na área de atuação pleiteada: Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciências, História, Inglês, Geografia, Educação Física ou Ciências 
Agropecuárias. 

Oficinas de Artes – Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

Diploma ou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Arte OU 
Diploma ou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Pedagogia ou Normal 
Superior, acrescido de Curso de capacitação em Artes de no mínino 100h. 

Projeto de Leitura e Escrita – Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 

Diploma ou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Letras, Pedagogia ou 
Normal Superior. 

Projeto Pirlimpimpim – Educação 
Infantil 

Diploma ou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Pedagogia ou Normal 
Superior e Curso de capacitação de no mínino 100h  em Artes. 

Libras 

Diploma ou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Letras ou Pedagogia 
ou Normal Superior acrescido de Curso de capacitação em intérprete de Libras, com 
o mínimo de 200 horas e declaração que comprove que já atuou como intérprete de 
libras por, no mínino, 01 (um) ano. 
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Braile 
Diploma ou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Letras ou Pedagogia 
ou Normal Superior acrescido de Curso de capacitação em Braile, com o mínimo de 
200 horas. 

4.3. Serão aceitas inscrições em apenas uma área de atuação. 

5. DA FICHA DE INSCRIÇÃO 

5.1. A ficha de inscrição está dividida em áreas: 

AREAS 01 e 02 Identificação do candidato. 

AREA 03 Identificação do cargo para o qual está se inscrevendo.  

AREA 04 Qualificação profissional  

AREA 05 Exercício de atividades profissionais         

5.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ESPECIFICAÇÃO Valor de pontos 

por título 5.2.1. GRADUAÇÃO na área da Educação – limite de um diploma por nível de graduação 

Título de Doutor 16,0 

Título de Mestre 14,0 

Pós-graduação Lato Sensu – Certificado de conclusão com apresentação de monografia, de no mínimo 360 
horas 10,0 

Licenciatura Plena – Diploma ou Histórico de Conclusão, com colação de grau   8,0 

5.2.2. CURSO DE ATUALIZAÇÃO E/OU APERFEIÇOAMENTO – Concluído na Área Educacional a partir de 2014. 
Limite de 04 (quatro) certificados no total 

Cursos com carga horária igual ou superior a: 

300 horas 2,0 

120 horas 1,5 

80 horas 1,0 

40 horas 0,5 

5.2.3 - A documentação a que se refere o item 5.2.1 deverá conter obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento do curso e 

credenciamento da Instituição de Educação Superior. 

5.2.4. Não serão aceitas declarações de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento a que se refere o item 5.2.2, apenas os 

certificados emitidos pelas instituições; 

5.2.5. Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente, em se tratando de cursos especificados nos itens 5.2.1 e 5.2.2, 

quando realizados no exterior, conforme dispõe o art. 48 § 2º e §3º da Lei 9394/96. 

5.2.6. Os cursos de formação continuada na área da Educação a que se referem o item 5.2.2, realizados no exterior, só terão validade 

quando acompanhados de documento expedido por tradutor juramentado. 

5.3. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS  

5.3.1. O exercício de atividades profissionais, válido como título, é o tempo de serviço prestado pelo candidato como regente de 

classe em Unidade Escolar comprovado pela Carteira de Trabalho – páginas de identificação e registro do(s) contrato(s) de 

trabalho, para as instituições da rede privada e declaração de tempo de serviço,  constando carimbo do órgão expedidor, data e 

assinatura, expedida pela Secretaria de Recursos Humanos das Instituições públicas. 

5.3.2. As atividades desenvolvidas como estágio obrigatório e/ou remunerado não poderão ser considerados para contagem de tempo 

de serviço. 

DISCRIMINAÇÃO Pontos 

• Acima de 06 meses até 24 meses 1,0 

• Acima de 24 meses 4,0 

5.3.3. O tempo de serviço concomitantemente desenvolvido em mais de instituição deverá ser computado apenas uma vez.  
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5.3.4. Para a contagem do tempo de serviço será considerada a data limite de 31/04/2018.  

6. DOS RECURSOS 

6.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, informando as razões pelas quais discorda da decisão da 

comissão. 

6.2. O recurso será dirigido à Comissão Organizadora e deverá ser interposto no prazo de 48 horas após a entrega e conferência dos 

documentos, em campo específico para essa finalidade no próprio site. 

6.3. A comissão terá o prazo de até 05 dias para análise dos recursos interpostos.. 

6.4. Recurso inconsistente, intempestivo e sem fundamento será preliminarmente indeferido.  

6.5. Não será aceito recurso via fax ou via correio eletrônico.  

6.6.Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 

6.7. Após análise dos recursos, será publicada a classificação final dos candidatos convocados no endereço eletrônico 

www.colatina.es.gov.br. 

7. DAS VAGAS 

7.1. As vagas a serem preenchidas serão as que surgirem em decorrência de afastamento do professor efetivo titular para ocupar cargo 

de direção, coordenação, assessoramento junto aos setores da SEMED, bem como por outros motivos que importem em interrupção 

e/ou suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, conforme inciso IV, § 1°, da Lei Municipal n° 4.669/2001 e outras necessidades 

emergenciais, incluindo a realização de atividades educacionais diversificadas nas unidades escolares da rede municipal de educação 

de Colatina / ES.  

7.2. Para fins de convocação para efetivação do contrato de trabalho temporário, a Secretaria Municipal de Educação deverá utilizar 

e-mail fornecido pelo candidato no ato de inscrição, a ser enviado com antecedência mínima de 48 horas da data e horário marcado 

para seu comparecimento.  

7.3. Na data informada o candidato deverá comparecer à Secretaria Municipal de Educação portando todos os documentos solicitados 

no e-mail enviado.Não havendo comparecimento do candidato o mesmo será considerado desistente e ELIMINADO do processo 

seletivo.  

7.4. A Prefeitura Municipal de  Colatina não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail por parte do candidato por problemas 

decorrentes de: caixa de e-mails cheia, troca de e-mail de contato e problemas com o provedor do e-mail do candidato.  

7.5. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá, observada rigorosamente a ordem de classificação, na proporção do 

surgimento de vagas, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, por meio de editais de convocação 

publicados no site www.colatina.es.gov.br. 

7.6. Será respeitada a proporção de 20 X 1 para contratação de candidatos portadores de deficiência, conforme disposto pelo Decreto 

Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, desde que assegurado o desempenho adequado para o cargo ao qual o candidato está se 

inscrevendo. 

7.7. Não será permitido ao candidato desistir provisoriamente no momento da convocação para assumir uma vaga de trabalho.  

7.8. A definição do local de trabalho não assegura ao profissional contratado a sua permanência até o final do ano letivo, podendo 

haver remanejamentos de acordo com a necessidade apresentada pelas Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação. 

7.9. Havendo necessidade de mudança no horário e/ou local de trabalho no decorrer do ano letivo o professor contratado que não tiver 

disponibilidade para atender a necessidade apresentada terá seu contrato rescindido. 

7.10. A troca de unidade escolar após a efetivação da escolha, poderá ser realizada exclusivamente por iniciativa e interesse da 

Secretaria Municipal de Educação. 

7.11. Para fins das chamadas de vagas surgidas no decorrer do ano letivo serão utilizados os meios de comunicação fornecidos pelo 

candidato no ato de inscrição e/ou publicação de novo edital de convocação. 

8. DO CONTRATO DE TRABALHO 
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8.1. O contrato de trabalho, firmado com base no presente Edital, observará o estabelecido na Lei Municipal nº 4.669/2001 e demais 

legislações em vigor e terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por até igual período, de acordo com a necessidade 

apresentada pelas unidades escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e rescindido a qualquer tempo por interesse do 

contratado ou da administração municipal. 

8.2.  A cessação do contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:  

8.2.1. a pedido do contratado;  

8.2.2. por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;  

8.2.3. quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

8.3. Para efeito de remuneração, o valor do salário básico do professor em Designação Temporária, com Carga Horária de 25 horas 

semanais, nos termos deste Edital, será fixado com base na maior titulação do candidato no ato da contratação, de acordo com a 

normatização da Lei 6.355/2016, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Colatina/ES e demais legislação 

em vigor. 

8.4. O professor contratado em designação temporária não terá o direito à progressão ou promoção funcional durante a vigência do 

contrato, exclusivas para os servidores efetivos da rede municipal de educação de Colatina/ES. 

8.5. Por excepcional interesse da rede municipal de ensino a carga horária semanal poderá ser alterada, desde que respeitados os 

preceitos legais. 

8.6. Caso o candidato convocado não assuma exercício na data estabelecida no contrato, este instrumento será tornado sem efeito e o 

candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo seletivo. 

9. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação de todas as condições tais como se acham estabelecidas neste 

Edital. 

9.2. A inexatidão das informações prestadas pelo candidato ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, 

eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

9.3. Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará SUMARIAMENTE 

ELIMINADO do processo de seleção. 

9.4. A classificação não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos 

e condições estabelecidos neste Edital.  

9.5. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, mediante republicação do item ou itens atualizados. 

9.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão constituída pelo Decreto nº 21.676/2018, responsável pela seleção 

de professores regentes de classe em regime de contrato temporário e, em última instância, pelo Secretário Municipal de Recursos 

Humanos. 

9.7. Não serão aceitos, pela Comissão de Avaliação, documentos que contenham rasuras nem fora dos prazos estabelecidos; 

9.8. O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para escolha de vaga, poderá fazê-lo 

por Procurador legalmente habilitado que deverá, no ato da apresentação portar, além da procuração, documento de identidade com 

foto.  

9.9. O profissional contratado, na forma deste Edital, terá o seu desempenho avaliado pela chefia imediata de acordo com 

normatização estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.10. A insuficiência de desempenho profissional do candidato contratado acarretará a rescisão do contrato celebrado com o 

Município, respeitada a legislação vigente. 

9.11. O candidato que teve contrato rescindido com a Prefeitura de Colatina através de procedimento administrativo disciplinar no 

qual gerou seu desligamento não poderá participar do processo seletivo. 

9.12. A aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser 

convocado seguindo rigorosa ordem de classificação. 

9.13. Este processo seletivo terá validade de 12 meses contados de sua publicação, podendo ser prorrogado por até igual período. 

9.14. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

  
 

Colatina, 15 de maio de 2018 
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EXTRATO TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº. 01 
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 
051/2017

Publicação Nº 135472

EXTRATO TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº. 01 AO CONTRA-
TO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 051/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADO: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS COIMBRA.

OBJETO: O presente Termo tem por finalidade PRORRO-
GAR o prazo previsto na Cláusula Primeira, no que se re-
fere ao prazo de vigência do Contrato em epígrafe, por 
mais 12 (doze) meses a partir de 1º (primeiro) de junho 
de 2018.

VALOR GLOBAL: R$ 13.724,06 (treze mil, setecentos e 
vinte e quato reais e seis centavos).

DATA DA ASSINATURA:09 de maio de 2018.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 
030/2018

Publicação Nº 135443

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 030/2018
O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n.º 
030/2018.
Objeto: formalização de registro de preços para realização 
de serviços de manutenção de vias pavimentadas no Muni-
cípio de Colatina, com emprego de material e mão de obra.
Empresa vencedora: URBANORTE URBANIZACAO E SAN. 
DO NORTE LTDA o lote 1 no valor total de R$ 3.180.171,05 
(três milhões cento e oitenta mil cento e setenta e um re-
ais e cinco centavos).

Colatina-ES, 10 de maio de 2018.

Sérgio Meneguelli
Prefeito Municipal

Câmara Municipal

DISPENSA LICITAÇÃO Nº 021/2018
Publicação Nº 135436

Câmara Municipal de Colatina
Estado do Espírito Santo
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2018
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Colatina
CONTRATADA: JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME
OBJETO: Aquisição de 01 (um) microfone sem fio para o 
Plenário da Câmara Municipal de Colatina, conforme espe-
cificações do orçamento.
VALOR TOTAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018: 
R$ 986,90 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa 
centavos)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 33903000000 – Material de 
Consumo
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II C/C 23, I, “A”, Lei 
8.666/93 e parecer jurídico
AUTORIDADE: Presidente Jolimar Barbosa da Silva
DATA DISPENSA LICITAÇÃO: 14 de Maio de 2018.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/ 
2017

Publicação Nº 135456

Câmara Municipal de Colatina

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
009/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Colatina
CONTRATADA: Ágape Assessoria e Consultoria LTDA
OBJETO: Os serviços de manutenção e suporte mensal 
do Portal Oficial do Legislativo de Colatina, manutenção 
e suporte mensal do Sistema Legislativo, hospedagem da 
solução em Data Center e compilação de Atos Normativos, 

integrantes do objeto do Contrato nº 009/2017, fica pror-
rogado por 12 (doze) meses, de 15 de Maio de 2018 até 
14 de Maio de 2019.

VALOR TOTAL: R$ 24.550,00 (vinte e quatro mil, quinhen-
tos e cinquenta reais).

VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), so-
mado ao que for utilizado para compilação de Atos Norma-
tivos, o que irá variar conforme for utilizado.

VIGÊNCIA: de 15 de maio de 2018 à 14 de maio de 2019.

Colatina-ES, 07 de maio de 2018

Jolimar Barbosa da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Colatina

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/ 
2017

Publicação Nº 135442

Câmara Municipal de Colatina
RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
010/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Colatina
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
OBJETO: A execução dos serviços objeto do Contrato nº 
010/2017 fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir do 
dia 16 de maio de 2018.
VIGÊNCIA: de 16 de maio de 2018 à 15 de maio de 2019.

Colatina-ES, 14 de maio de 2018

Jolimar Barbosa da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Colatina
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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

PORTARIAS 22 E 23/2018
Publicação Nº 135452

PORTARIA SANEAR Nº. 022/2018

O Diretor Geral do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, Daniel Hernandez Dalla Favarato, no uso de 
suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto Nº 19.482, de 02 de Janeiro de 2017.

Resolve:

Exonerar Marcelo Costa Aguiar, do cargo de Chefe de Almoxarifado e Patrimônio, sendo os efeitos retroagidos a 01 de 
maio de 2018.

Colatina, 14 de Maio de 2018.

Daniel Hernandez Dalla Favarato

Diretor Geral

PORTARIA SANEAR Nº. 023/2018

O Diretor Geral do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, Daniel Hernandez Dalla Favarato, no uso de 
suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto Nº 19.482, de 02 de Janeiro de 2017.

Resolve:

Exonerar Jovino Barbosa da Costa, do cargo de Gerente de Distribuição de Água, sendo os efeitos retroagidos a 01 de 
maio de 2018.

Colatina, 09 de Maio de 2018.

Daniel Hernandez Dalla Favarato

Diretor Geral



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 103

Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 019-2018

Publicação Nº 135410

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial nº 000019/2018

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua 
Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RE-
SULTADO do Pregão Presencial nº 000019/2018, que tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, atendendo à solicitação 
protocolizada sob o nº 1.178/2018, sendo vencedora da 
proposta a empresa RON7 EMPREENDIMENTOS LTDA ME, 
no valor global de R$ 62.440,00 (sessenta e dois mil qua-
trocentos e quarenta reais).

Conceição do Castelo, ES, 14 de maio de 2018.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

DECISÃO 
Publicação Nº 135394

Processo n.º 6.481/2017

D E C I S Ã O

Tratam os autos do Petitório de solicitação de notificação 
e consequente aplicação de penalidade a Empresa Arco 
Comércio e Serviços Eireli ME, referente a Ata de Regis-
tro de Preços celebrado com esta municipalidade de n.º 
035/2017, tendo como objeto aquisição de material de 
consumo, limpeza e higiene pessoal destinados a atender 
as necessidades das diversas secretarias do município de 
Conceição do Castelo/ES.

Consta nos autos formulário de solicitação de esclareci-
mentos e providencias, emitidos pelo fiscal de contrato, 
Andreia Hupp Minet, onde informa que a empresa, ora re-
querida, não realizou a entrega dos itens – quais sejam, 
10 vassouras de piaçava, sabonete líquido frasco 250ml, 
32 fardos de papel higiênico, referentes a Autorização de 
Fornecimentos n.º 93 e 241, todas do corrente ano.

Os autos foram enviados para a Assessoria Jurídica, e em 
seu parecer manifesta no sentido de notificar a empresa, en-
tendimento este que fora acolhido pelo Prefeito e a empresa 
recebeu sua notificação na data de 17 de outubro de 2017.

Os autos foram encaminhados a Secretaria de Saúde na 
data de 02 de abril de 2018 para manifestação da Senhora 
Secretaria e a mesma informa que os itens faltosos foram 
devidamente entregues.

Novamente a Assessoria Jurídica, ratifica integralmente os 
parecer anteriormente já emitido, no qual pronuncia quan-
to a aplicação da penalidade de multa prevista no contrato.

Tendo em vista que as causas acima descritas e devida-
mente relatadas no presente processo, caracterizam cau-
sas suficientes para a aplicação de penalidades a contrata-
da, nos termos do art. 87 da Lei de Licitação e Contratos 
Administrativos e ofensa à clausula Contratual do Contrato 
em questão e considerando ainda que diante de descum-
primento de contrato não cabe ao Administrador decisão 
discricionária sobre a penalização da empresa, devendo a 
mesma sofrer as sanções pelo seu inadimplemento, DE-
CIDO aplicar a penalidade de multa prevista no contrato, 
pelo seu descumprimento, nos termos dos arts. 86 c/c 87, 
II, da Lei 8.666/93, por atraso de entrega dos produtos 
objeto do contrato, qual seja, aplicação do item 9.2.2 – 
multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o 
limite de 30 (trinta) dias.

Remeta-se os autos à CPL, para os registros de praxe, quan-
to às penalidades aplicadas, inclusive, para publicação.

Encaminhos os autos ao Setor Contábil para os devidos 
cálculos de multa.

Conceição do Castelo – ES, 12 de Abril de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito de Conceição do Castelo - ES

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
019/2018

Publicação Nº 135411

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamen-
to da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria 
Jurídica Municipal que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, atendendo 
à solicitação protocolizada sob o número 001178/2018. A 
modalidade do certame foi definida no artigo 6º inciso III 
da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 
17 de Julho de 2002, sendo homologado vencedoras do 
certame as empresas: RON7 EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME no item 1 no valor de R$ 10.550,00 (dez mil quinhen-
tos e cinquenta reais), item 2 no valor de R$ 22.090,00 
(vinte e dois mil noventa reais) e item 3 no valor de R$ 
29.800,00 (vinte e nove mil oitocentos reais) no valor total 
de R$ 62.440,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e qua-
renta reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 62.440,00 
(sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais).

Conceição do Castelo, ES, 14 de maio de 2018.

Christiano Spadetto

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO DE PESSOAL Nº 267 - 2018 - 268 - 
2018

Publicação Nº 135440

Publicação de Decreto de Pessoal

267 –10/5/2018 – EXONERA, KRISTIAN KARLA VIEIRA 
SANTA CLARA KLEIN DO CARGO EM COMISSÃO DE GE-
RENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO.

268 – 11/5/2018 – NOMEIA INTERINAMENTE NO CARGO 
DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UR-
BANOS KRISTIAN KARLA VIEIRA SANTA CLARA KLEIN.

Domingos Martins – ES,

14 de maio de 2018.

1405 DIVERSOS
Publicação Nº 135344

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL N° 001/2018

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.

O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES, Estado do Es-
pírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com 
inscrição no CNPJ sob o nº 27.150.556/0001-10, com sede 
na Rua Bernardino Monteiro, nº 22, Centro – da cidade 
de Domingos Martins – ES, CEP: 29260.000, representa-
do neste Ato pelo Sr. Prefeito Municipal Wanzete Krüger, 
inscrito no CPF sob o nº 488.147.097-34, Doc. Identidade 
nº 67434 CTPS/ES, em pleno gozo de seus direitos polí-
ticos, denominado neste Ato, denominado simplesmente 
de CEDENTE, firma com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
instituição financeira sob a forma de empresa pública, vin-
culada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei 
n° 759, de 12.08.1969, alterado pelo Decreto-Lei n° 1259, 
de 19.02.1973, e instituída pelo Decreto n° 66.303, de 
06.03.1970, regendo-se atualmente pelo Estatuto aprova-
do pelo Decreto n° 6.473, de 05 de junho de 2008m como 
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 03/04, em 
Brasília-DF, inscrita no CNPJ n° 00.360.305/0001-04, nes-
te ato representada pelo coordenador da Gerência de Filial 
Logística em Belo Horizonte/MG, seu representante legal, 
adiante designada simplesmente, CESSIONÁRIA, têm en-
tre si justa e acordado o termo de cessão do imóvel abaixo 
caracterizado, autorizada nos termos do processo admi-
nistrativo n° 7065.01.1627/2014, sujeitando-se os contra-
tantes às normas da Lei n° 8.666/93, demais legislações 
aplicáveis e das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente termo a cessão de área de 
49,28m² do imóvel localizado à Av. Módolo, n° 421, Bairro 
Pedra Azul, Distrito de Aracê, Município de Domingos Mar-
tins/ES, objeto da matrícula n° 5712, Livro 2, do Cartório 
do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Destinação do Imóvel

A área cedida destina-se, exclusivamente, à instalação de 
um Ponto de Atendimento da CESSIONÁRIA com denomi-
nação de PA PM Domingos Martins/ES.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência

O presente empréstimo em cessão terá vigência da data 
de assinatura deste termo até 31 de dezembro de 2018, 
prorrogáveis por quaisquer outros períodos, desde que 
acordado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações do Cedente

Constituem obrigações do Cedente:

I - Ceder a área do imóvel em epígrafe, de forma a servir 
ao uso a que se destina e a garantir-lhe durante o tempo 
do termo o seu uso pacífico;

II - Facultar à CESSIONÁRIA efetivar, sob seu custeio, 
as modificações e benfeitorias que julgar necessárias ao 
aproveitamento da área cedida, desde que não afetem a 
sua segurança e sejam atendidos os regulamentos e pos-
turas municipais, convenção de condomínio e regimento 
interno aplicáveis, podendo retirá-las, sem qualquer inde-
nização ao CEDENTE;

III - Responder pelos vícios ou defeitos anteriores ao em-
préstimo;

IV - Fornecer à CESSIONÁRIA, caso esta solicite, descrição 
minuciosa do estado da área emprestada no imóvel, quan-
do de sua entrega, com expressa referência aos eventuais 
defeitos existentes;

V - Facultar à CESSIONÁRIA ou seus prepostos, o livre 
acesso à área, objeto do presente termo, nos períodos de 
funcionamento, assim como, quando necessário e com an-
tecedência acordada, nos períodos fora do horário de fun-
cionamento "do estabelecimento".

Parágrafo Primeiro - Caso o CEDENTE autorize a realização 
de quaisquer reformas ou benfeitorias no imóvel, a CES-
SIONÁRIA não ficará obrigada a desfazê-las ou retirá-las, 
quando da devolução do imóvel.

Parágrafo Segundo - A CESSIONÁRIA elaborará vistoria no 
imóvel constando fotos que caracterizem as condições em 
que o está recebendo.
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Parágrafo Terceiro - O Laudo de Vistoria será rubricado 
pelo CEDENTE, configurando sua concordância, valendo 
este como base para a negociação das adequações neces-
sárias quando da entrega do imóvel, ressalvado o disposto 
no inciso V da cláusula quinta deste termo.

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da CESSIONÁRIA

São obrigações da CESSIONÁRIA:

I - Utilizar o espaço do imóvel única e exclusivamente para 
a finalidade deste termo.

II - Observar as disposições contidas na convenção de 
condomínio e no regimento interno correspondentes ao 
imóvel, quando for o caso.

III - Manter o espaço emprestado em cessão em perfeito 
estado de conservação e asseio.

IV - Responder, durante a vigência do empréstimo em ces-
são, pelo pagamento das despesas relativas à manuten-
ção da infra-estrutura do imóvel, tais como os impostos, 
taxas, tarifas de utilização de água e energia elétrica, bem 
como outras cobradas pelos órgãos públicos ou empresas 
cessionárias de serviço, e, ainda, as despesas de caráter 
condominial, efetivamente ocorridas na vigência do termo.

V - Restituir a área emprestada, ao final da vigência do 
termo, nas condições em que se encontrar, sendo faculta-
do à CESSIONÁRIA a retirada das instalações removíveis e 
equipamentos utilizados para funcionamento da agência, 
tais como ar condicionado, portas de segurança detectora 
de metal, piso elevado, luminárias, mobiliário, sinalização 
interna e externa, esquadrias de auto atendimento, equi-
pamentos de segurança e informática.

CLÁUSULA SEXTA – Dos Encargos

A presente cessão é feita a título gratuito, sem qualquer 
remuneração pelo uso, excetuando-se as despesas de ma-
nutenção e infraestrutura descritas do item "IV" da cláu-
sula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Tolerâncias e/ou concessões

Quaisquer tolerâncias e/ou concessões das partes não po-
derão ser invocadas com o fim de alterar as obrigações 
estipuladas neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – Da Rescisão Contratual

O presente termo será rescindido de pleno direito na even-
tualidade de inobservância de suas cláusulas e condições 
por qualquer das partes, sem prejuízo das perdas e danos 
que eventualmente forem devidas.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se a qualquer das partes res-
cindir o ajuste do termo, mediante pré-aviso dessa inten-
ção no prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sem 
a incidência de multa ou infração, ressalvado o disposto no 
parágrafo segundo desta cláusula.

Parágrafo Segundo - Na hipótese da rescisão do termo an-
tes do término da sua vigência, por iniciativa do CEDENTE, a 
CESSIONÁRIA fará jus à indenização pela obras realizadas.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese da rescisão do termo an-
tes do término da sua vigência, por iniciativa do CEDENTE, 
a CESSIONÁRIA deverá ser notificada, mediante pré-aviso 
com prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, para que 
esta possa organizar seus recursos materiais e humanos 
em outro local, sem que haja descontinuidade de funcio-
namento da unidade.

CLÁUSULA nona – Das Disposições Gerais

Sem prejuízo das cláusulas específicas, aplicam-se às par-
tes contratantes as situações abaixo descritas:

I - A CESSIONÁRIA declara que recebe a área emprestada 
em cessão no estado de conservação em que se encontra, 
conforme consta do LAUDO DE VISTORIA do imóvel, subs-
crito pelas partes, o qual integra o presente termo;

II - A CESSIONÁRIA fica autorizada a afixar na área objeto 
desta cessão, anúncios, placas e siglas desde que observa-
das as legislações de postura municipal, estadual e federal 
a respeito.

III - O CEDENTE reconhece que as instalações feitas pela 
CESSIONÁRIA serão retiradas na sua rescisão, assim como 
as benfeitorias voluptuárias.

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos Martins, para 
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste termo nele 
pactuado.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente ins-
trumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Domingos Martins/ES, 02 de abril de 2018.

Município de Domingos Martins
Wanzete Krüger
Prefeito

Caixa Econômica Federal
Coordenador de Filial
GILOG/BH

04/05/2018 - 1° TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS N° 104/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a empresa CONSTRUTORA PADRE ANCHIETA LTDA 
- ME

Objeto: Trata-se de acréscimo de valor ao Contrato de 
Prestação de Serviços n° 104/2017, que tem por obje-
to a contratação de empresa de engenharia especializa-
da para execução de obra e substituição de pavimentação 
antiga por PAVIs na localidade de Melgacinho, Distrito de 
Melgaço, Domingos Martins - ES, com fornecimento de 
materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, 
conforme planilha orçamentária, especificações técnicas e 
projeto, constante na Tomada de Preços nº 000006/2017.

VALOR: R$ 19.421,96 (dezenove mil, quatrocentos e vinte 
e um reais e noventa e seis centavos).

Fundamentação LEGAL: Tomada de Preços nº 000006/2017, 
Processo n° 6004/2017 - 02.
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04/05/2018 - 4° TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS N° 176/2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a empresa MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO SIMON LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação 
em 01 (um) mês do prazo do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 176/2015 que tem por objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
DOMINGOS MARTINS, conforme objeto/termo de referên-
cia do Processo Licitatório - Pregão nº 000057/2015.

VIGÊNCIA: 01 (um) mês, a partir de 06 de maio de 2018.

Fundamentação LEGAL: Pregão nº 057/2015, Processo 
Administrativo n° 5883/2015 - 09.

18/04/2018 - 1° TERMO ADITIVO CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA N° 047/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a empresa BRASITÁLIA - AGREGADOS PARA CONS-
TRUÇÃO LTDA

Objeto: Trata-se de aditivo de prorrogação do prazo por 
30 (trinta) dias, com início em 19 de abril de 2018, ao 
Contrato de Compra e Venda nº 047/2017, que tem por 
objeto a contratação de empresa para fornecimento de 
bica corrida, para execução de "tapa buraco", em diversas 
localidades do município no âmbito da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos.

Fundamentação LEGAL: Processo de Dispensa de Licitação 
nº 096/2017, Processo Administrativo nº 7751/2017 - 06.

09/05/2018 - 2° TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS N° 020/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a empresa BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA - ME

Objeto: Trata-se de acréscimo quantitativo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 020/2018, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na área de enge-
nharia para execução de obra de reforma da EMEFM Ma-
riano Ferreira de Nazareth, localizada na Travessa Augus-
to Schwambach, n° 87, Sede, Domingos Martins-ES, com 
fornecimento de mão de obra, ferramentas e materiais, 
conforme planilha orçamentária e cronograma físico finan-
ceiro. com fornecimento de materiais, equipamentos, fer-
ramentas e mão-de-obra, conforme planilha orçamentária, 
especificações técnicas e projeto, constante na Tomada de 
Preços nº 000007/2017.

VALOR: R$ 69.716,44 (sessenta e nove mil, setecentos e 
dezesseis reais e quarenta e quatro centavos).

Fundamentação LEGAL: Tomada de Preços nº 007/2017, 
Processo Administrativo n° 7343/2017 - 04.

09/05/2018 - 2° TERMO ADITIVO CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA N° 047/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a empresa BRASITÁLIA - AGREGADOS PARA CONS-
TRUÇÃO LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente termo o acréscimo de 
quantitativo ao Item 01, constante no Contrato de Compra 
e Venda nº 047/2017, que tem por objeto a contratação de 
empresa para fornecimento de bica corrida, para execução 
de "tapa buraco", em diversas localidades do município no 
âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

VALOR: R$ 3.168,06 (três mil, cento e sessenta e oito re-
ais e seis centavos).

Fundamentação LEGAL: Processo de Dispensa de Licitação 
nº 096/2017, Processo Administrativo nº 7751/2017 - 07.

20/04/2018 - 7° TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS N° 126/2015

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MAR-
TINS e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES SER-
RA VERDE

Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo o Rea-
juste de valor e a Prorrogação em 30 (trinta) dias ao Con-
trato de Prestação de Serviços nº 126/2015, que tem por 
objeto Contratação de empresa para realização de trans-
porte escolar dos alunos que frequentam as escolas da 
rede estadual de ensino do município de Domingos Mar-
tins, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 
000039/2015.

VALOR: R$ 192.179,98 (cento e noventa e dois mil, cento 
e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

VIGÊNCIA: 01 a 30 de maio de 2018.

Fundamentação LEGAL: Pregão nº 039/2015, Processo 
Administrativo nº 2129/2018.

Domingos Martins - ES, 14 de maio de 2018.

Wanzete Krüger

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2018

Publicação Nº 135421

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Tomada de Preços nº 001/2018

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especiali-
zada para execução de obra de terraplanagem para cons-
trução da Escola de Tijuco Preto, distrito de Paraju, e da 
Escola de São bento do Chapéu, no distrito da Sede, nes-
te Município de Domingos Martins-ES, com fornecimento 
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de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra, 
conforme planilha, projetos e cronograma físico financeiro.

VENCEDOR: JM TRANSPORTE DE CARHGAS E COMÉRCIO 
LTDA-ME.

Domingos Martins - ES, 11 de maio de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PREGÃO 012- 2018 FMS 
Publicação Nº 135426

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 012/2018 - FMS

Objeto: Aquisição de materiais de cozinha, limpeza e luvas 
necessários para serem utilizados nos diversos setores da 
Secretaria de Saúde e demais unidades de Saúde, para 
uso no exercício de 2018.

Data de abertura: 25 de Maio 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, 14 de Maio de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal 
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Ecoporanga

Prefeitura

CONTRATO 091/2018
Publicação Nº 135371

CONTRATO 091/2018

CONTRATADO: TAGLIA-FERRE & CIA LTDA

CNPJ: 07.936.832/0001-63

OBJETO: Aquisição de Lençóis e Colchões.

Valor: R$ 21.874,50;

Vigência: 90 dias;

Processo: 639/1393/2018;

Ecoporanga-ES, 14 de maio de 2018

ELIAS DAL’COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.304
Publicação Nº 135239

DECRETO Nº. 6.304, de 13 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
lei Orgânica do Município de Ecoporanga.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a Sr.ª CREUZA OSCAR BARBOSA, do car-
go de Provimento em Comissão de EDUCADOR / CUIDA-
DOR RESIDENTE, Conforme Lei Municipal n.º 1.474/2010, 
padrão CD-1, da Estrutura Administrativa da Prefeitura 
deste Município de Ecoporanga-ES, a partir de 13/03/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 13 (treze) dias do mês de março (03), 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.305
Publicação Nº 135240

DECRETO Nº. 6.305, de 14 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Sr.ª LARA PATRICIO JARDIM, para ocu-
par o cargo de Provimento em Comissão de ENCARREGA-
DO DE TURMA, conforme Lei Municipal n° 761/97, padrão 
FC-3, da Estrutura Administrativa da Prefeitura deste Mu-
nicípio de Ecoporanga-ES, a partir de 14/03/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.306
Publicação Nº 135241

DECRETO Nº. 6.306, de 14 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Sr.ª LUCINEIA DE JESUS VIEIRA GUI-
MARÃES, efetiva no cargo de BERÇARISTA, lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura, LICENÇA POR 
MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA no período 
de 12 (doze) meses, a partir do dia 01/02/2018, com re-
novação obrigatória a cada 03 (três) meses, conforme dis-
põe o §4° do Art. 142 da Lei Complementar n° 001/2002.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.307
Publicação Nº 135242

DECRETO Nº. 6.307, de 14 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas por Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder o Sr° JOÃO ROBERTO DAL COL, efetivo 
no cargo de MÉDICO, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, 04 (quatro) anos de LICENÇA SEM VENCIMENTO, 
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, com base 
no artigo 145, da Lei Complementar n.º 001 de 17 de maio 
de 2002, do seu primeiro vínculo, conforme matrícula 
133336 e admissão 02/09/1987. a partir de 04/04/2018.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.308
Publicação Nº 135243

DECRETO Nº. 6.308, de 14 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
lei Orgânica do Município de Ecoporanga.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar o Sr. ROGERIO PAULINO DA SILVA, do 
cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE AGRICULTURA, padrão CC-I, da Estrutura Admi-
nistrativa da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, 
a partir de 12/03/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, tendo seus efeitos retroativos ao dia 12/03/2018.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.309
Publicação Nº 135244

DECRETO Nº. 6.309, de 14 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear o Sr. ERLY DUTRA DA CUNHA, para ocu-
par o cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA INTERINO, padrão CC-I, da 
Estrutura Administrativa do Município de Ecoporanga, Es-
tado do Espírito Santo, a partir de 15/03/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.314
Publicação Nº 135249

DECRETO Nº. 6.314, de 20 de Março de 2018.

“AUTORIZA A DEVOLUÇÃO DO PONTO DE TAXI E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
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Santo, no uso de suas atribuições legais lhe são conferidas 
por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica Autorizada a Devolução do Ponto de Taxi, lo-
calizado na Rua Principal, Cotaxé, Ecoporanga-ES, com 
inscrição municipal n°.0000041778, do permissionário 
OROVILDES DE PAULA FARIAS, inscrito no CPF sob o nº. 
017.316.167-75.

Art. 2º. Fica a Secretaria Municipal de Finanças, através do 
Setor de Arrecadação e Fiscalização, desde já autorizada 
a proceder às devidas providências legais, para o cumpri-
mento do Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor da data de sua pu-
blicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 20 (vinte) dias do mês de Março (03), 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.315
Publicação Nº 135250

DECRETO Nº. 6.315, de 20 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder outorga de permissão para explora-
ção de Ponto de Táxi localizado na Rua Principal, Cotaxé, 
Ecoporanga-ES, ao Sr. GILMAR SOUZA DE LIMA, residen-
te e domiciliado na Rua Cristo Rei, s/nº – Bairro Benedi-
ta Monteiro, neste Município, e inscrito no CPF sob o n° 
063.492.196-78.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 

Espírito Santo, aos 20 (vinte) dias do mês de Março (03) 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.322
Publicação Nº 135257

DECRETO Nº. 6.322, de 22 de Março de 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
PELA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTA-
DO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e, considerando o 
que consta da Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN e Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, Nº. 2, de 15 de janeiro de 2018, publi-
cada do Diário Oficial da União dia 29 de janeiro de 2018, 
e ainda a Lei Municipal nº 431, de 06 de Março de 1990.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o órgão responsável pela Educação 
do Município de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, de-
nominado “Secretaria Municipal de Educação e Cultura”.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Março 
(03) do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.323
Publicação Nº 135258

DECRETO Nº. 6.323, de 22 de Março de 2018.

DISPÕE SOBRE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA OR-
DENADOR DE DESPESA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES,

CONSIDERANDO, a necessidade atender as normas legais 
em vigor que determina a gestão dos recursos públicos, 
vinculados a área de educação.



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 111

CONSIDERANDO, o dinamismo que envolve o andamento 
dos serviços internos da Administração Municipal e que de-
manda a descentralização dos atos necessários a regular 
execução orçamentária.

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de 
Despesa a Srta. VALDETE LEONÍDIO PEREIRA, Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, bem como a competên-
cia para autorizar pagamentos, assinar cheques emitir or-
dens bancárias. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Março 
(03) do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.326
Publicação Nº 135261

DECRETO Nº. 6.326, de 26 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas por Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder o Sr° WELINTON JOSÉ MARTINS TOR-
RES, efetivo no cargo de ODONTÓLOGO, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde, 04 (quatro) anos de LICENÇA 
SEM VENCIMENTO, PARA TRATAR DE INTERESSES PARTI-
CULARES, com base no artigo 142, da Lei Complementar 
n.º 001 de 17 de maio de 2002, a partir de 02/04/2018.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.329
Publicação Nº 135264

DECRETO Nº. 6.329, de 26 de Março de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Sr.ª GEIZA COLETA FERREIRA, para 
ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de EDUCA-
DOR / CUIDADOR RESIDENTE, Conforme Lei Municipal n.º 
1.474/2010, padrão CD-1, da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a partir de 
26/03/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março 
(03), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.330
Publicação Nº 135265

DECRETO Nº. 6.330, de 02 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar o Senhor FABRÍCIO SILVA COSTA, ocu-
pante do Cargo de Provimento em Comissão de ASSIS-
TENTE DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, conforme Lei 
Municipal n.º 761/97, padrão FC-3, da Estrutura Adminis-
trativa da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a 
partir de 02/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.331
Publicação Nº 135267

DECRETO Nº. 6.331, de 02 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar o Senhor RAMON SANTANA GAVA, do 
cargo de Provimento em Comissão de COORDENADOR DE 
COMUNICAÇÃO, EVENTOS E PUBLICAÇÕES, padrão CD-1, 
conforme Lei Municipal n.º 753/1997, da Estrutura Admi-
nistrativa da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, 
a partir de 02/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.332
Publicação Nº 135268

DECRETO Nº. 6.332, de 02 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear o Sr. FABRICIO SULDINI RESENDE, para 
ocupar o cargo de Provimento em Comissão de COORDE-
NADOR DE ÁREA DE MEIO AMBIENTE, conforme Lei Mu-
nicipal n° 1.083/04, padrão CC-2, da Estrutura Adminis-
trativa da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a 
partir de 02/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.333
Publicação Nº 135269

DECRETO Nº. 6.333, de 02 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar o Sr. LUIZ CLAUDIO ZORTEA, ocupan-
te do cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER INTERINO, padrão CC-I, 
da Estrutura Administrativa do Município de Ecoporanga, 
Estado do Espírito Santo, a partir de 02/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.334
Publicação Nº 135270

DECRETO Nº. 6.334, de 03 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga.

R E S O L V E:
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Art. 1º. Nomear o Sr. RAMON SANTANA GAVA, para ocupar 
o cargo de Provimento em Comissão de SUPERVISOR AD-
MINISTRATIVO, conforme Lei Municipal n° 1.728/15, pa-
drão CC-4, da Estrutura Administrativa da Prefeitura deste 
Município de Ecoporanga-ES, a partir de 03/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 03 (três) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.335
Publicação Nº 135272

DECRETO Nº. 6.335, de 03 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear o Sr. FABRÍCIO SILVA COSTA, para ocu-
par o cargo de Provimento em Comissão de ASSISTENTE 
DA ÁREA DE ALMOXARIFADO, SUPRIMENTOS E PATRIMO-
NIO, conforme Lei Municipal n.º 761/97, padrão FC-3, da 
Estrutura Administrativa da Prefeitura deste Município de 
Ecoporanga-ES, a partir de 03/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 03 (três) dias do mês de abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.336
Publicação Nº 135273

DECRETO Nº. 6.336, de 03 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear o Sr. GILBERTO GIL DA CRUZ, para ocu-
par o cargo de Provimento em Comissão de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER INTERINO, padrão CC-I, 
da Estrutura Administrativa do Município de Ecoporanga, 
Estado do Espírito Santo, a partir de 03/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 03 (três) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.339
Publicação Nº 135276

DECRETO Nº 6.339, DE 05 DE ABRIL DE 2018.

DISPÕE SOBRE A LICITAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CONTRA-
TOS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ECOPO-
RANGA, SEUS ÓRGÃOS OU FUNDOS.

ELIAS DAL’ COL, Prefeito de Ecoporanga, do Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

CONSIDERANDO que a Súmula nº 222, do e. Tribunal de 
Contas da União estabelece que “as Decisões do Tribu-
nal de Contas da União, relativas à aplicação de normas 
gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à 
União legislar, devem ser acatadas pelos administradores 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”.

CONSIDERANDO os entendimentos e as orientações conti-
das no Acórdão nº 1214/2013-TCU – Plenário;

CONSIDERANDO os estudos e os pareceres constantes do 
processo nº TC-012.392/2013-8; e,

CONSIDERANDO o contido na Portaria TCU nº 128, de 14 
de maio de 2014:

D E C R E T A:
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TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A licitação e a execução de contratos de serviços 
no âmbito do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, se entende por:

I. serviços terceirizados: serviços prestados por meio da 
execução indireta de atividades acessórias, instrumentais 
ou complementares de interesse do Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos, mediante a disponibili-
zação de empregado terceirizado, na forma de posto de 
trabalho, por intermédio de empresário ou de sociedade 
empresária;

II. empregado terceirizado: pessoa física com vínculo 
trabalhista junto a empresário ou sociedade empresária 
contratada pelo Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos;

III. projeto básico ou termo de referência: documento 
com elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação 
do custo com a contratação e os elementos técnicos ne-
cessários e suficientes, com nível de precisão adequado 
para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a 
execução e a fiscalização contratual;

IV. unidade de medida: parâmetro de medição adotado 
para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição 
dos resultados;

V. produtividade: capacidade de realização de determina-
do volume de tarefas, em função de determinada rotina 
de execução de serviços, considerando-se os recursos hu-
manos, materiais e tecnológicos disponibilizados, o nível 
de qualidade exigido e as condições do local de prestação 
do serviço;

VI. rotina de execução de serviços: detalhamento das ta-
refas que deverão ser executadas em determinados inter-
valos de tempo, sua ordem de execução, especificações, 
duração e frequência;

VII. pesquisa de preços: procedimentos realizados obje-
tivando a busca de preços de referência ou comparativos 
em outros órgãos ou entidades da Administração Pública, 
na iniciativa privada, ou em outras fontes idôneas;

VIII. planilha de custos e formação de preços: documento 
a ser utilizado para detalhar os componentes de custos 
que incidem na formação do preço dos serviços;

IX. estimativa de preços ou preço de referência: documen-
to que expressa à estimativa de custo total da contratação;

X. salário: componente da planilha de custos e formação 
de preços que indica o valor a ser efetivamente pago ao 
profissional envolvido diretamente na execução contratu-
al, não podendo ser inferior ao salário-mínimo ou ao esta-
belecido em Lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
ou sentença normativa;

XI. encargos sociais: componentes da planilha de custos 
e formação de preços destinados às alocações dos custos 
de mão de obra decorrentes da legislação trabalhista e 
previdenciária, estimados em função das peculiaridades 
da contratação, calculados mediante incidência percentual 
sobre a remuneração;

XII. insumos de mão de obra: componentes da planilha de 
custos e formação de preços destinados às alocações dos 
custos decorrentes da execução dos serviços, tais como 
transporte, seguros de vida e de saúde, alimentação, e, 
ainda, custos relativos a uniformes;

XIII. materiais e equipamentos: componentes da planilha 
de custos e formação de preços destinados às alocações 
dos custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, 
máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados direta-
mente na execução dos serviços;

XIV. despesas operacionais e administrativas: componen-
tes da planilha de custos e formação de preços destinados 
às alocações dos custos indiretos envolvidos na execução 
contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua 
estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento 
de seus contratos, tais como as despesas relativas a:

a) funcionamento e manutenção da Sede da contratada, a 
exemplo de aluguel, água, luz, telefone, tributos, dentre 
outros;

b) pessoal administrativo;

c) material e equipamentos de escritório;

d) supervisão de serviços;

e) seguros; e

f) demais despesas não contempladas por itens específi-
cos da planilha de custos e formação de preços.

XV. tributos: componentes da planilha de custos e forma-
ção de preços destinados às alocações dos custos dos im-
postos e das contribuições incidentes sobre o faturamento, 
conforme estabelecido pela legislação vigente;

XVI. instrumento legal: todo ato normativo ou instrumen-
to jurídico ao qual seja atribuída força de lei, que tenha 
abrangência geral ou coletiva e disponha sobre matéria tu-
telada pelo Direito Público, tais como acordos, convenções 
coletivas e decisões normativas trabalhistas;

XVII. reajustamento de preços: acréscimo de preços con-
tratuais, conforme estiver definido no edital e no contrato;
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XVIII. reajuste de preços: espécie de reajustamento de 
preços efetuado pela aplicação de índices de preços oficiais 
gerais, específicos, setoriais, ou definidos pelo Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, de acordo com o 
objeto da contratação;

XIX. repactuação de preços: espécie de reajustamento de 
preços que visa adequar o valor original do contrato, ba-
seado em planilha analítica de custos, aos novos preços 
de mercado, observada a variação efetiva dos custos de 
execução do objeto;

XX. produtos ou utilidades: bens materiais ou imateriais, 
quantitativamente delimitados, a serem entregues pela 
contratada por força do contrato; e

XXI. nível mínimo de serviço: ajuste escrito que define, em 
bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observá-
veis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da 
prestação do serviço e respectivas adequações de paga-
mento.

Art. 3º. Quanto à duração, os contratos de serviços podem 
ser classificados em:

I. continuados: serviços cuja necessidade de contratação 
deva se estender por mais de um exercício financeiro e 
continuamente, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; ou

II. não-continuados: serviços que tenham por escopo o 
fornecimento de bens ou utilidades, ou a prestação de ser-
viços específicos em um período pré-determinado.

Art. 4º. Quanto ao modo, os contratos de serviços podem 
ser prestados:

I. por meio da disponibilização de empregados terceirizados 
vinculados à contratada, na forma de postos de trabalho;

II. por meio da disponibilização de empregados terceiriza-
dos vinculados à contratada, na forma de postos de traba-
lho, com fornecimento dos materiais e/ou dos equipamen-
tos necessários à realização dos serviços; ou

III. por meio do fornecimento de bens ou de utilidades 
pela contratada para uso final, realizados ou produzidos 
nas dependências do Município de Ecoporanga, seus Ór-
gãos ou Fundos, ou fora delas.

TÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS DE 
LICITAÇÃO

CAPÍTULO I

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO OU DO TERMO DE 
REFERÊNCIA E DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Art. 5º. O projeto básico ou o termo de referência deverão 
contemplar ou serem acompanhados, quando cabíveis, 
das seguintes informações, sem prejuízo de outras não 
previstas neste Decreto:

I. descrição do objeto a ser contratado, de forma clara e 
objetiva;

II. prazo de vigência do contrato, preferencialmente em 
meses;

III. especificação dos serviços e descrição das atribuições 
a serem desempenhadas pela contratada;

IV. especificação das qualificações técnico-operacional, 
técnico-profissional e qualificação econômico-financeira;

V. definição das sanções;

VI. manifestação quanto à necessidade, ou não, de exi-
gência de garantia contratual;

VII. metas físicas a serem contratadas;

VIII. local de execução do serviço;

IX. estimativa de preços em planilha detalhada, quando 
for o caso;

X. critérios e procedimentos para os reajustamentos de 
preços do contrato;

XI. critérios e formas de pagamentos relativos aos serviços 
contratados;

XII. unidades de medida;

XIII. rotinas de execução dos serviços;

XIV. produtividade, quando for o caso;

XV. obrigações da contratada;

XVI. níveis mínimos de serviço; e

XVII. critérios para elaboração da proposta do licitante.

§1° As justificativas da contratação deverão constar do 
despacho que encaminhar o termo de referência ou o pro-
jeto básico.

§2° A unidade técnica responsável pela elaboração do ter-
mo de referência ou do projeto básico, quando da con-
tratação de empresário ou sociedade empresária para 
prestação de serviços, deverá manifestar-se quanto ao 
cabimento, ou não-cabimento, da participação na licitação 
de consórcios de empresas, observado o disposto no Art. 
33, da Lei nº 8.666, de 1993, ou de cooperativas.

Art. 6º. Serviços não especializados, a exemplo de lim-
peza, copeiragem, recepção, serão, preferencialmente, 
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licitados conjuntamente e adjudicados globalmente na li-
citação.

Parágrafo Único. Serviços em que reste comprovado que 
as empresas atuam no mercado de forma segmentada, 
por especialização, deverão ser objeto de parcelamento.

Art. 7º. A contratação de serviços terceirizados de nature-
za continuada depende de autorização do Prefeito do Mu-
nicípio de Ecoporanga, dos Dirigentes de seus Órgãos ou 
Fundos, e deverá ser instruída com o respectivo Termo de 
Referência.

CAPÍTULO II

DAS ESTIMATIVAS DE PREÇOS

Art. 8º. A estimativa de preços relativamente à mão de 
obra para prestação de serviços terceirizados será ela-
borada com base em planilha analítica de composição de 
custos da mão de obra e dos insumos, e observará os se-
guintes critérios:

I. os salários dos empregados terceirizados serão fixados 
com base em acordo ou convenção coletiva de trabalho da 
categoria profissional pertinente;

II. havendo mais de uma categoria em uma mesma con-
tratação, os salários serão fixados com base no acordo ou 
na convenção coletiva de cada categoria profissional;

III. não havendo acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, os salários serão fixados com base em preços médios 
obtidos em pesquisa de mercado, em fontes especializa-
das, em empresas privadas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, ou em órgãos públicos;

IV. os encargos sociais e tributos deverão ser fixados de 
acordo com as leis específicas; e

V. os valores dos insumos serão apurados com base em 
pesquisa de preços elaborada pelo Departamento de Com-
pras, ou em preços fixados nos instrumentos legais perti-
nentes.

§1º Não havendo acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, o valor do vale-alimentação poderá ser fixado com 
base na média aritmética simples dos valores pagos em 
pelo menos 3 (três) contratos do Município de Ecoporanga/
ES, seus Órgãos ou Fundos, ou de outros órgãos e entida-
des da Administração Pública.

§2º O valor dos insumos poderá ser fixado como percen-
tual do valor do salário do prestador de serviços, utilizan-
do-se como referência percentual equivalente de contrato 
anterior e de mesmo objeto.

§3º Deverá constar dos editais de licitação que as pro-
postas de preços consignarão expressamente os custos de 
vale-alimentação e de vale-transporte.

§4º Deverá constar dos editais de licitação e dos contratos 
que o pagamento de vale-alimentação e de vale-transpor-
te será obrigatório, ainda que não esteja previsto em acor-
do ou convenção coletiva de trabalho.

§5º Deverá constar do edital de licitação que o valor da re-
muneração dos empregados terceirizados não poderá ser 
inferior ao previsto em acordo ou convenção coletiva de tra-
balho, ou ainda, se for caso, ao fixado pela Administração.

§6º Por razões de ordem técnica, devidamente justifica-
das, os salários poderão ser fixados em valores superiores 
aos de acordos ou convenções coletivas de trabalho.

Art. 9º. A estimativa de preço de materiais, de equipamen-
tos, de insumos, e de serviços contratados para forneci-
mento de bens ou utilidades, deverá ser elaborada pelo De-
partamento de Compras do Município de Ecoporanga/ES.

§1º Havendo contrato em andamento, a pesquisa de pre-
ços poderá ser feita contemplando os materiais que repre-
sentem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do preço 
total de materiais do contrato vigente.

§2º Os preços dos materiais que não tenham sido objeto 
de pesquisa poderão ser corrigidos pela variação percentu-
al apurada entre os preços dos itens pesquisados na forma 
do parágrafo anterior.

§3º Para fins deste Decreto, os preços praticados em ór-
gãos ou em entidades da Administração Pública se pro-
vam, dentre outras formas, por meio de resultados de re-
centes processos licitatórios, de aquisições e contratações 
recentemente empenhadas, de preços registrados em atas 
de registro de preços vigentes, ou de preços praticados em 
contratos em execução.

Art. 10. Constatada a inviabilidade da obtenção de preços, 
justificadamente, poderão ser adotadas outras soluções a 
fim de não frustrar a compra ou a contratação pretendida.

CAPÍTULO III

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, TÉCNICO-
-PROFISSIONAL

E ECONÔMICO-FINANCEIRA

Art. 11. As qualificações técnico-operacional, técnico-pro-
fissional e econômico-financeira serão fixadas de acordo 
com os critérios a seguir enumerados:

I. qualificação técnico-operacional:

a) exigência de comprovação por parte do licitante de, no 
mínimo, 3 (três) anos de experiência na execução de ser-
viços semelhantes ao objeto da licitação, comprovados por 
meio de atestados ou declarações de capacidade técnica, 
cópias de contratos, registros em órgãos oficiais, ou outros 
documentos idôneos;
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b) para contratação de serviços por meio da disponibiliza-
ção de empregados terceirizados à Prefeitura de Ecoporan-
ga/ES, seus Órgãos ou Fundos, vinculados à contratada, 
na forma de postos de trabalho, exigência de apresentação 
de um ou mais atestados ou declarações de capacidade 
técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que gerenciou ou gerencia contra-
tos em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto 
da licitação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 
número de empregados terceirizados previstos no edital 
de licitação, devendo observar também:

1) quando, além da disponibilização de empregados ter-
ceirizados à Prefeitura de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, a contratação envolver o fornecimento de mate-
riais e/ou de equipamentos, os atestados ou declarações 
de capacidade também deverão comprovar que o licitante 
gerenciou ou gerencia contratos de, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) do valor total estimado para materiais 
e/ou equipamentos;

2) quando, além da disponibilização de empregados ter-
ceirizados e de materiais e/ou equipamentos, a contra-
tação envolver área ou outra variável que seja relevante 
para a prestação dos serviços, os atestados ou declarações 
de capacidade também deverão comprovar que o licitante 
gerenciou ou gerencia contratos de, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) do valor estimado para a área total ou 
outra variável estimada na contratação;

a)

b)

c)

a)

b)

c) para contratação de serviços por meio do fornecimento 
de bens ou de utilidades pela contratada para uso final, 
realizados ou produzidos nas dependências do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora delas, exi-
gência de apresentação de um ou mais atestados ou de-
clarações de capacidade técnica expedidos por pessoa ju-
rídica de direito público ou privado que comprovem que o 
licitante executou contrato correspondente a, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) do estimado pelo Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos; e

d) para serviços prestados em quaisquer das formas pre-
vistas na alínea “b” deste inciso, se a licitação destinar-se a 
contratar menos de 40 (quarenta) empregados terceiriza-
dos, exigência de comprovação de que o licitante gerencia, 
na data de abertura da sessão pública do procedimento 
licitatório, no mínimo, 20 (vinte) empregados terceiriza-
dos no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou 
secundária especificada no seu contrato social registrado 
na junta comercial competente, bem como no cadastro de 
pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil (RFB).

II. Qualificação técnico-profissional:

a) a qualificação técnico-profissional será dimensionada de 
acordo com as características de cada serviço licitado e 
corresponderá, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) 

de cada item considerado relevante para o desempenho 
regular das atividades; e

b) a comprovação da qualificação técnico-profissional será 
realizada por meio de documentos hábeis que demons-
trem que o licitante possui, na data prevista para entrega 
da proposta, contrato ou declaração de contratação com 
profissional de nível superior ou outro devidamente reco-
nhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de serviços de 
características semelhantes aos licitados, no limite fixado 
na alínea “a” deste inciso.

III. Qualificação econômico-financeira:

a) comprovação de Índices de Liquidez Geral (LG), Liqui-
dez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

b) comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Ca-
pital de Giro (CG) (Ativo Circulante - Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e 
seis centésimos por cento) do valor anual estimado para 
a contratação;

c) comprovação de Patrimônio Líquido (PL) igual ou supe-
rior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contra-
tação;

d) comprovação de que 1/12 (um doze avos) do valor total 
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou 
com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pú-
blica de abertura do processo licitatório, não é superior ao 
Patrimônio Líquido do licitante; e

e) apresentação de certidão negativa de feitos sobre fa-
lência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da Sede do licitante.

§1º A comprovação da qualificação econômico-financeira 
de que trata o inciso III deste artigo será realizada por 
meio:

a) do balanço patrimonial do exercício social exigível na 
forma da lei e regulamentos na data de realização da li-
citação, vedada sua substituição por balancetes ou balan-
ços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
sessão pública de abertura do processo licitatório;

b) da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) re-
lativa ao último exercício social exigível, apresentado na 
forma da lei; e

c) da relação de contratos firmados com a iniciativa pri-
vada e com a Administração Pública, vigentes na data da 
sessão pública de abertura do procedimento licitatório, 
contendo o nome do contratante, do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), a data de assinatura do contrato, 
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a vigência e o valor anual do contrato, ou, se o contrato ti-
ver sido assinado com vigência inferior a 12 (doze) meses, 
o valor total do contrato.

§2º O valor total da relação de contratos de que trata a 
alínea “c” do parágrafo anterior que apresentar divergên-
cia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais 
ou para menos, em relação ao valor da receita bruta apre-
sentado na DRE, deverá estar acompanhado das devidas 
justificativas a respeito da divergência.

§3º O Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, 
fixará prazo para apresentação das justificativas de que 
trata o parágrafo anterior, quando não forem entregues 
concomitantemente à documentação exigida no processo 
licitatório.

Art. 12. Será aceito o somatório de atestados para com-
provar a qualificação técnico-operacional e profissional, 
desde que os contratos que lhes deram origem tenham 
sido executados de forma concomitante.

§1º Somente poderão ser aceitos atestados de capacida-
de técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo 
inferior.

§2º Somente será aceito atestados registrados nas entida-
des profissionais competentes, na forma do §1º do Artigo 
30, da Lei 8.666/93.

Art. 13. O Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fun-
dos, poderá realizar as diligências necessárias, solicitando 
documentos ou realizando visitas, na Sede ou na filial do 
licitante, em entidade pública ou privada, com o objetivo 
de comprovar a veracidade das informações apresentadas 
pelo licitante.

Art. 14. Justificadamente, a depender da especificidade do 
objeto a ser licitado, os requisitos de qualificação técnico-
-operacional, técnico-profissional e econômico-financeira 
constantes deste Capítulo poderão ser suprimidos, adap-
tados ou acrescidos de outros considerados importantes 
para a contratação.

Parágrafo Único. Quando permitida a contratação de con-
sórcio de empresas, deverá ser observado, adicionalmen-
te, os requisitos de habilitação dispostos no Art. 33, da Lei 
nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO IV

DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES PELO SIM-
PLES NACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEI-
RIZADOS

Art. 15. Deverão constar dos editais de licitação as condi-
ções consignadas no Anexo III deste Decreto, para fins de 

instrução e regularização da participação de Microempre-
sas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, optantes 
pelo Simples Nacional, em processos licitatórios destina-
dos à contratação de empresário ou sociedade empresá-
ria para prestação de serviços terceirizados mediante a 
disponibilização de empregado terceirizado à Prefeitura de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

CAPÍTULO V

DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS E DE INSTITUI-
ÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 16. A contratação de sociedades cooperativas somen-
te poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a 
ser contratado evidenciar:

I. a possibilidade de ser executado com autonomia pelos 
cooperados, de modo a não demandar relação de subor-
dinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre 
o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, e os 
cooperados; e,

II. a possibilidade de gestão operacional do serviço for 
compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de co-
ordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de 
preposto, conforme determina o Art. 68, da Lei nº 8.666, 
de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma al-
ternada, em que todos venham a assumir tal atribuição.

Parágrafo Único. Quando admitida a participação de coo-
perativas, estas deverão apresentar um modelo de gestão 
operacional adequado ao estabelecido neste artigo, sob 
pena de desclassificação.

Art. 17. Não será admitida a contratação de cooperativas 
cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não es-
tejam de acordo com o objeto contratado.

Parágrafo Único. Quando da contratação de cooperativas, 
o serviço contratado deverá ser executado obrigatoria-
mente pelos cooperados, vedada qualquer intermediação 
ou subcontratação.

Art. 18. Somente poderá ocorrer a contratação de insti-
tuição sem fins lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais 
prevejam ou estejam de acordo com o objeto a ser con-
tratado.

§1º. Quando da contratação de instituição sem fins lucra-
tivos, o serviço contratado deverá ser executado obriga-
toriamente pelos profissionais pertencentes aos quadros 
funcionais da instituição.

§2º. O procedimento de contratação de instituição sem 
fins lucrativos, quando cabível, será realizado prevendo 
a participação e a concorrência, preferencialmente, entre 
instituições congêneres, podendo, justificadamente, ser 
permitida a participação de cooperativas, empresário, so-
ciedade empresária, e consórcio de empresas.
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§3º. Considerando-se que as instituições sem fins lucra-
tivos gozam de benefícios fiscais e previdenciários espe-
cíficos, condição que reduz seus custos operacionais em 
relação às pessoas jurídicas ou físicas legal e regularmente 
tributadas, não será permitida, em observância ao princí-
pio da isonomia, a participação de instituições sem fins lu-
crativos em processos licitatórios destinados à contratação 
de empresário, de sociedade empresária ou de consórcio 
de empresas.

CAPÍTULO VI

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DOS LICITAN-
TES

Art. 19. São requisitos para comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista dos licitantes:

I. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica - CNPJ;

II. prova de regularidade junto às fazendas federal, esta-
dual ou distrital e municipal do domicílio ou Sede do lici-
tante;

III. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, demons-
trando situação regular no cumprimento dos encargos so-
ciais instituídos por lei; e

IV. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa.

TÍTULO III

DAS EXIGÊNCIAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CAPÍTULO I

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS

Art. 20. O prazo inicial de vigência dos contratos de ser-
viços continuados será, preferencialmente, de 12 (doze) 
meses.

Art. 21. Após o prazo inicial, desde que previsto no contra-
to e no edital de licitação, o contrato poderá ser prorroga-
do, sucessivamente, por meio de termo de apostilamento, 
instruído em processo específico, limitado a 60 (sessenta) 
meses, desde que preenchidos, cumulativamente, a cada 
prorrogação, os seguintes requisitos:

I. os serviços tenham sido prestados regularmente;

II. a contratada não tenha sofrido punição de natureza pe-
cuniária por mais de 3 (três) vezes no Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos, a cada período de vigência 
do contrato;

III. o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, 
tenha interesse na continuidade dos serviços;

IV. o valor do contrato permaneça economicamente van-
tajoso para o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos; e,

V. a contratada concorde com a prorrogação.

§1º A vantajosidade econômica para a prorrogação de 
contratos de serviços terceirizados de natureza continua-
da, de que trata o inciso IV, do caput deste artigo, estará 
assegurada, dispensando-se a realização de pesquisa de 
preços, quando:

a) houver previsão contratual de que as repactuações dos 
itens envolvendo a folha de salários serão efetuadas com 
base em convenção ou acordo coletivo de trabalho, sen-
tença normativa ou lei, previamente definidos no edital;

b) houver previsão contratual de que os reajustes dos 
itens envolvendo insumos, materiais e equipamentos se-
rão efetuados com base em índices oficiais de preços, pre-
viamente definidos no edital.

§2º Se os valores da pesquisa de preços forem inferiores 
àqueles contratados, caberá negociação objetivando a re-
dução dos preços de modo a viabilizar economicamente 
as prorrogações de contrato, ou, em caso de insucesso, 
iniciar-se-á novo procedimento licitatório.

§3º A vantajosidade econômica, de que trata o inciso IV, 
do caput deste artigo, para prorrogação de contratos de 
serviços continuados para fornecimento de bens ou uti-
lidades, produzidos ou elaborados nas dependências do 
Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora 
delas, estará assegurada, dispensando-se a realização de 
pesquisa de preços, quando houver previsão contratual de 
que o objeto contratado será reajustado tendo por base 
índice previamente definido no edital.

§4º Nos demais casos, quando não houver previsão de 
reajuste contratual com base em índices de preços, a com-
provação da vantajosidade econômica do contrato deverá 
ser realizada comparando-se, analiticamente, o valor vi-
gente do contrato com o de pesquisa de preços, por item 
ou itens de custo, realizada na forma do Decreto nº 394, 
de 3 de agosto de 2017.

Art. 22. A depender das características do objeto do con-
trato de serviços continuados, justificadamente, a contra-
tação inicial ou total poderá ser superior a 12 (doze) me-
ses, limitada a 60 (sessenta) meses.

Art. 23. Os contratos de serviços não-continuados, que te-
nham por escopo o fornecimento de bens ou utilidades, ou 
a prestação de serviços específicos em um período pré-de-
terminado, motivadamente, poderão ser prorrogados pelo 
prazo necessário à conclusão do objeto.
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CAPÍTULO II

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS

Seção I

Das Regras Gerais Aplicáveis aos Reajustamentos de Pre-
ços de Contratos de Serviços Continuados

Art. 24. É admitido o reajustamento dos preços dos con-
tratos de serviços continuados, desde que seja observado 
o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

§1º O interregno mínimo de 12 (doze) meses será conta-
do:

a) no caso de mão de obra, a partir da data do acordo, 
ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa 
vigente à época da apresentação da proposta;

b) no caso dos preços de insumos, materiais e equipa-
mentos, a partir da data do orçamento ou da proposta, 
conforme fixado no edital; e

c) no caso de serviços prestados por meio do fornecimento 
de bens ou de utilidades pela contratada para uso final, 
realizados ou produzidos nas dependências do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora delas, a 
partir da data do orçamento ou da proposta, conforme fi-
xado no edital.

§2º Os preços de insumos decorrentes de convenção, 
acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou defi-
nidos pelo poder público serão reajustados com base nos 
respectivos instrumentos legais, na mesma data que ocor-
rer a repactuação da mão de obra.

Art. 25. Os reajustamentos de preços serão precedidos de 
solicitação da contratada, e acompanhados de:

I. No caso das repactuações:

a) documentos indispensáveis à comprovação da alteração 
dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha a 
serem alterados, quando for o caso;

b) novo acordo ou convenção coletiva de trabalho, senten-
ça normativa ou lei, que fundamentam o pedido de repac-
tuação;

c) demonstração da alteração dos custos, por meio de 
apresentação das planilhas analíticas de composição de 
custos e formação de preços; e

d) documentos que comprovem que a contratada já arca 
com os custos decorrentes das disposições do novo acordo 
ou convenção coletiva.

II. No caso de reajustes, dos índices oficiais de preços pre-
vistos no contrato.

Art. 26. É vedada a inclusão, por ocasião dos reajustamen-
tos, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal.

Art. 27. Caso a contratada não requeira tempestivamente 
o reajustamento de preços e prorrogue o contrato sem 
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

Art. 28. Os reajustamentos de preços serão formalizados, 
conforme definido no edital e no contrato, por meio de 
apostilamento.

Art. 29. Os reajustes serão calculados com base na se-
guinte fórmula:

Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresenta-
ção da proposta ou orçamento, conforme fixado em edital;

P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do novo reajuste;

I0 = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros 
do último reajuste efetuado;

P = preço dos serviços/produtos atualizados até o último 
reajuste efetuado.

Seção II

Do Reajustamento de Preços de Contratos de Serviços Ter-
ceirizados de natureza Continuada – com ou sem o forne-
cimento de material

Art. 30. A repactuação de preços da mão de obra será 
efetuada com base nos acordos ou convenções coletivas 
de trabalho adotados para elaboração da proposta do lici-
tante, sentença normativa ou lei.

§1º Inexistindo convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, a repactuação dos preços da mão de obra terá 
como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte 
utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo 
ser observados os mesmos critérios fixados quando da ela-
boração da estimativa de preços.

§2º No caso do parágrafo anterior, inexistindo a mesma 
fonte utilizada para elaboração do orçamento inicial, po-
derá ser utilizada nova fonte, desde que devidamente jus-
tificado.

Art. 31. Os reajustes de preços de insumos, de materiais 
e de equipamentos serão efetuados com base em índices 
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oficiais de preços, previamente definidos no edital, corre-
lacionados ao objeto do contrato.

§1º Na falta de índice específico ou setorial, servirá como 
base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE).

§2º Qualquer que seja o índice adotado para reajustar o 
contrato, o percentual de reajuste não poderá ultrapassar 
a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de ju-
nho de 1999.

Art. 32. Nos contratos de serviços prestados por meio da 
disponibilização de empregados terceirizados na forma de 
postos de trabalho, com ou sem fornecimento do material 
necessário à realização dos serviços, quando houver previ-
são no edital e no contrato de que os custos dos insumos, 
dos materiais e dos equipamentos serão corrigidos por 
meio de índice de preços, o reajustamento será realizado, 
simultaneamente:

I. para a mão de obra, por meio de repactuação;

II. para os insumos, materiais e equipamentos, por meio 
de reajuste.

§1º Os insumos, materiais e equipamentos serão reajus-
tados simultaneamente com a mão de obra quando decor-
rido, no mínimo, o interregno de 12 (doze) meses previsto 
na alínea “b”, do §1º, do Art. 27, deste Decreto.

§2º Quando o interregno mínimo de 12 (doze) meses pre-
visto no parágrafo anterior não tiver sido cumprido, serão 
repactuados exclusivamente os custos vinculados à mão 
de obra.

Seção III

Do Reajustamento de Preços dos Demais Contratos de 
Serviços Continuados

Art. 33. Os reajustamentos dos preços dos serviços pres-
tados por meio do fornecimento de bens ou utilidades, 
produzidos ou elaborados nas dependências do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora delas, se-
rão efetuados com base no menor percentual dentre os 
discriminados abaixo:

I. variação apurada a partir da comparação entre os novos 
preços obtidos em pesquisa realizada na forma do Decreto 
nº 394, de 3 de agosto de 2017, e as estimativas de pre-
ços utilizadas quando da realização da licitação;

II. variação percentual de índices oficiais de preço defini-
dos no contrato.

Parágrafo Único. Justificadamente, o contrato poderá fi-
xar como critério de reajustamento de preços o reajuste 
mediante aplicação da variação prevista no inciso I, ou 

o reajuste mediante a aplicação da variação prevista no 
inciso II, ambos deste artigo, ou, ainda, a repactuação, 
mediante variação de custos unitários apurado em planilha 
de composição de custos.

Seção IV

Dos efeitos financeiros dos Reajustamentos de preços de 
Contratos Continuados

Art. 34. Os reajustamentos produzirão efeitos financeiros:

I. no caso de repactuação de mão de obra, a partir da data 
prevista no acordo, ou na convenção coletiva de trabalho 
ou na sentença normativa ou lei, motivadores do pedido de 
repactuação;

II. no caso de reajustes, a partir da implementação do di-
reito da contratada, conforme fixado no edital e no contra-
to, tendo por referência a data de apresentação da propos-
ta ou do orçamento a que a proposta se referir, conforme 
fixado em edital;

III. nas demais repactuações envolvendo materiais e equi-
pamentos ou contratos de serviços continuados para for-
necimento de bens ou utilidades, produzidos ou elaborados 
nas dependências do Município de Ecoporanga, seus Ór-
gãos ou Fundos, ou fora delas, a partir da implementação 
do direito da contratada, tendo por referência a data de 
apresentação da proposta ou do orçamento a que a pro-
posta se referir, conforme definido no edital e no contrato.

Parágrafo Único. Os reajustamentos subsequentes ao pri-
meiro produzirão efeitos financeiros 12 (doze) meses a 
contar da data de início dos efeitos financeiros da última 
repactuação ou reajuste ocorridos.

CAPÍTULO III

DO REAJUSTE DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS 
NÃO-CONTINUADOS, CELEBRADOS POR PRAZO DETERMI-
NADO OU POR ESCOPO

Art. 35. Os preços unitários e o saldo do contrato poderão 
ser reajustados, por meio de apostila, utilizando-se a varia-
ção do índice oficial de preços adotado no contrato, acumu-
lado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:

Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresenta-
ção da proposta;

P = preços unitários/saldo contratual na data de aquisição 
do direito ao reajuste;
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b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do novo reajuste;

I0 = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros 
do último reajuste efetuado;

P = preços unitários/saldo contratual na nova data de 
aquisição do direito ao reajuste;

§1º Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da 
contratada;

§2º O saldo contratual sobre o qual incidirá o reajuste de-
verá ser informado pela fiscalização do contrato.

§3º Na apuração do saldo contratual para incidência do 
reajuste serão deduzidos, além dos serviços medidos e pa-
gos até o momento de aquisição do direito ao reajuste, os 
serviços previstos em cronograma físico-financeiro, mas 
não executados por culpa exclusiva da contratada.

CAPÍTULO IV

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E DO SE-
GURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E ACIDENTE DE 
TRABALHO E DO SEGURO DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Art. 36. Quando das contratações de serviços poderá ser 
exigido da contratada a apresentação de uma das modali-
dades de garantias contratuais previstas no Art. 56, § 1º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, adotando-se, de acordo com 
as especificações do objeto, um dos modelos de cláusula 
de garantia constantes do Anexo I, Modelos de “A” a “D”, 
deste Decreto.

§1º A prestação de garantia contratual, quando exigida, 
deverá estar prevista expressamente no instrumento con-
vocatório.

§2º O Município definirá, em ato próprio, o valor mínimo 
do contrato a partir do qual caberá a exigência de garantia 
contratual.

Art. 37. Quando das contratações de serviços de engenha-
ria deverá ser exigido da contratada a apresentação de 
seguro contra riscos de engenharia e de seguro coletivo 
contra acidentes de trabalho, adotando-se o modelo cons-
tante do Anexo I, Modelo “E”, deste Decreto.

Art. 38. A depender do tipo de objeto contratado, motiva-
damente, quando prevista a possibilidade de pagamentos 
antecipados no edital e no contrato, deverá ser exigido 
seguro garantia nos termos do Art. 40, inciso XIV, alínea 
“e”, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS EMPREGADOS TER-
CEIRIZADOS

Art. 39. Deverá constar do contrato de serviço prestado 
por meio da disponibilização de empregados terceirizados, 
na forma de postos de trabalho, com ou sem fornecimento 
do material e/ou equipamentos, que a contratada:

I. estará obrigada a viabilizar a emissão do cartão cidadão 
pela Caixa Econômica Federal, ou outro documento análo-
go, para todos os empregados;

II. estará obrigada a oferecer todos os meios necessários 
aos seus empregados terceirizados para que obtenham os 
extratos dos recolhimentos de suas contribuições previ-
denciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 
dos seus depósitos ao FGTS, sempre que solicitados pela 
fiscalização do contrato;

III. deverá efetuar os pagamentos de seus empregados 
em agência bancária localizada na cidade ou na região me-
tropolitana na qual os serviços estejam sendo prestados, 
ou localizada em outro ponto definido pelo Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos;

IV. deverá dispor ou montar matriz, filial ou escritório em 
local previamente definido no edital, com pessoal qualifi-
cado e em quantidade suficiente para gerir o contrato; e

V. autoriza o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, a realizar os pagamentos de salários e demais 
benefícios diretamente aos empregados, bem como das 
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não 
forem honrados pela contratada.

CAPÍTULO VI

DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SO-
CIAIS NA FONTE

Art. 40. Deverá constar da minuta de contrato previsão 
expressa da possibilidade de retenções de impostos e con-
tribuições na fonte, conforme Anexo IV, deste Decreto.

CAPÍTULO VII

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 41. À contratada e ao licitante, conforme o caso, po-
derão ser aplicadas as sanções administrativas previstas 
nos Arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; 
e Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, res-
pectivamente, de:

I. advertência;

II. multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e im-
pedimento de contratar com o Município de Ecoporanga, seus 
Órgãos ou Fundos, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contrata-
da ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou

V. impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, e, descredenciamen-
to nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do Art. 4º, da Lei nº 10.520, de 
2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais co-
minações legais.

Art. 42. Deverão ser fixadas em contrato as sanções pelo 
descumprimento ou cumprimento irregular deste, adap-
tando-as, de acordo com as especificidades de cada obje-
to, ao Anexo II deste Decreto.

Art. 43. A dimensão das sanções poderá ser fixada em 
valores preestabelecidos ou em percentual do valor diário, 
mensal ou anual do contrato.

Parágrafo único. A dimensão das penas deverá ser fixada e 
aplicada de acordo com a gravidade da infração cometida.

Art. 44. Constitui cláusula obrigatória do contrato a autori-
zação da contratada para que o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, deduza, dos valores devidos pelos 
serviços prestados, o valor das multas aplicadas.

TITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. A Secretaria Municipal de Planejamento, com 
apoio das unidades técnicas da área de tecnologia da in-
formação, deverá adotar providências com o objetivo de 
desenvolver ferramentas que padronizem e automatizem 
a elaboração de termos de referência, editais, contratos e 
planilhas orçamentárias para fins de licitação, pagamento, 
reajuste e repactuação de preços e acompanhamento de 
serviços.

Art. 46. Das instruções que encaminharem à autoridade 
competente o termo de referência ou o projeto básico, o 
edital e a minuta de contrato, deverá constar informação 
no sentido de que os documentos foram elaborados se-
guindo o disposto neste Decreto.

Parágrafo Único. A utilização de critérios não fixados neste 
Decreto deverá ser justificada.

Art. 47. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber 
e com as adequações que se fizerem necessárias, às aqui-
sições de materiais de consumo e permanente, a quais-
quer das modalidades de licitação, às inexigibilidades e 

dispensas de licitação, previstas na Lei nº 8.666, de 1993, 
e na Lei nº 10.520, de 2002.

Art. 48. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber 
e justificadamente, aos contratos vigentes.

Art. 49. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 05 (cinco) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

ANEXO I

Modelos de Cláusulas de Garantia e de Seguros

Modelo “A”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos Terceiriza-
dos de Natureza Continuada Mediante a Disponibilização 
de Empregado Terceirizado na Forma de Postos de Traba-
lho

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada 
do Contrato, comprovante de prestação de garantia cor-
respondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do va-
lor atualizado do contrato, podendo optar por caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, o pagamento de:

2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

2.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à 
CONTRATADA;

2.3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorren-
tes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

2.4. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honra-
das pela CONTRATADA.

3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, 
poderá decidir-se por uma das seguintes alternativas:

3.1. apresentar seguro-garantia para os riscos elencados 
nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 acima, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, 
na modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Forne-
cedor e do Prestador de Serviço” com cláusula específica 
indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciá-
rias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; ou
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3.2. apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-
garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de 
Serviço” para cobertura dos subitens 2.1 a 2.3 do item 2 
acima, complementada com a garantia adicional da mo-
dalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Previ-
denciárias” para o subitem 2.4, do item 2 acima, corres-
pondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento), 
respectivamente, do valor atualizado do contrato.

4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal, em conta específica com correção mo-
netária, em favor do Município de Ecoporanga, seus Ór-
gãos ou Fundos.

5. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser 
apresentada conforme o modelo constante do Modelo “A-1”.

6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

7.1. O bloqueio efetuado com base no item 7, desta cláu-
sula não gera direito a nenhum tipo de compensação fi-
nanceira à CONTRATADA;

7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 7 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

7.3. O valor da multa moratória decorrente do atraso da 
entrega da garantia poderá ser glosado de pagamentos 
devidos à CONTRATADA.

8. O número do contrato garantido e/ou assegurado de-
verá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a 
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

9. Quando da abertura de processos para eventual aplica-
ção de penalidade, a fiscalização do contrato deverá comu-
nicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente às comu-
nicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA e 
das decisões finais de 1ª e última instância administrativa.

10. O garantidor não é parte interessada para figurar em 
processo administrativo instaurado pelo Município de Eco-
poranga, seus Órgãos ou Fundos, com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

11. Será considerada extinta a garantia:

11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autoriza-
ção para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que 
a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.2. Com a extinção do contrato.

12. Isenção de responsabilidade da garantia:

12.1. O Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, 
não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais 
das seguintes hipóteses:

12.1.1. Caso fortuito ou força maior;

12.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da segurado-
ra ou do fiador, das obrigações contratuais;

12.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATA-
DA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Adminis-
tração; e

12.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da 
Administração.

12.2. Caberá à própria Administração apurar a isenção da 
responsabilidade prevista nos itens 12.1.3 e 12.1.4 des-
ta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pelo Município de Ecoporanga, seus 
Órgãos ou Fundos.

13. Para efeitos da execução da garantia, os inadimple-
mentos contratuais deverão ser comunicados pelo CON-
TRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, 
no prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vi-
gência do contrato.

Obs.: Quando se tratar de contratos com disponibilização 
de bens sob guarda da contratada, incluir a cláusula abai-
xo:

14. A CONTRATADA também estará obrigada a apresen-
tar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, 
seguro multirriscos básico com coberturas adicionais, no 
mínimo, de Danos Elétricos, Subtração de Bens e Merca-
dorias, Responsabilidade Civil de Operações, Responsabi-
lidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionários e 
Móveis, a fim de garantir as instalações e todos os bens a 
serem entregues a guarda da CONTRATADA.

14.1. no caso da cobertura adicional dos Equipamentos

Estacionários e Móveis, o valor segurado deverá corres-
ponder à totalidade dos bens e equipamentos colocados 
sob a guarda da CONTRATADA.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “A-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).
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2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA;

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e

d) Obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honra-
das pela CONTRATADA.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento 
de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese Prefeitura 
Municipal de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver 
compelido a ingressar em juízo para demandar o cumpri-
mento da obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “B”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos de Ser-
viços de Natureza Continuada sem Disponibilização de 
Empregado Terceirizado na Forma de Postos de Trabalho 
(Serviços Comuns) Com Bens Colocados Sob Guarda da 
Contratada

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assina-
da do Contrato de prestação de serviços, comprovante de 
prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor anual do contrato, mediante a opção por uma das 
seguintes modalidades:

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá 
ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta espe-
cífica, com correção monetária, em favor do Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

1.2 - seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou

1.3 - fiança bancária.

2. A CONTRATADA também estará obrigada a apresen-
tar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, 
seguro multirriscos básico com coberturas adicionais, no 
mínimo, de Danos Elétricos, Subtração de Bens e Merca-
dorias, Responsabilidade Civil de Operações, Responsabi-
lidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionários e 
Móveis, a fim de garantir as instalações e todos os bens a 
serem entregues a guarda da CONTRATADA.

2.1 no caso da cobertura adicional dos Equipamentos Es-
tacionários e Móveis, o valor segurado deverá correspon-
der à totalidade dos bens e equipamentos colocados sob a 
guarda da CONTRATADA.

3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

4.1. O bloqueio efetuado com base no item 4 desta cláusu-
la não gera direito a nenhum tipo de compensação finan-
ceira à CONTRATADA;

4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 4 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.
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(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “B-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA; e

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de 
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem as-
sim por honorários advocatícios, na hipótese do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 

de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “C”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos de Ser-
viços de Natureza Continuada sem Disponibilização de 
Empregado Terceirizado na Forma de Postos de Trabalho 
(Serviços Comuns)

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada 
do Contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, median-
te a opção por uma das seguintes modalidades:

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá 
ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta espe-
cífica, com correção monetária, em favor do Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

1.2 - seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou

1.3 - fiança bancária.

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusu-
la não gera direito a nenhum tipo de compensação finan-
ceira à CONTRATADA;



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 127

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

Modelo “C-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA; e

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de 
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem as-
sim por honorários advocatícios, na hipótese do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “D”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos de Servi-
ços de Engenharia

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assina-
da do Contrato de prestação de serviços, comprovante de 
prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor anual do contrato, mediante a opção por uma das 
seguintes modalidades:

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá 
ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta espe-
cífica, com correção monetária, em favor do Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

1.2 - seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou

1.3 - fiança bancária.

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusu-
la não gera direito a nenhum tipo de compensação finan-
ceira à CONTRATADA; e
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3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

Modelo “D-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA; e

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de 
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem as-
sim por honorários advocatícios, na hipótese do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “E”

Cláusula de Seguro Contra Riscos de Engenharia e Aciden-
te de Trabalho

1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data 
de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, se-
guro contra riscos de engenharia com validade para todo o 
período de execução do serviço, o qual deverá cobrir even-
tuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer 
causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, 
desentulho e despesas extraordinárias.

1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contra-
tado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos 
que causar à Administração, propriedade ou posse de ter-
ceiros, em decorrência da execução do serviço.

2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e 
apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, 
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade 
para todo o período de execução do serviço, correndo a 
sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apó-
lice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes 
de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição 
Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212, de 24/07/1991 e 
nº 8.213, de 24/07/1991.

ANEXO II

Das Sanções

1. Com fundamento no Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos e será descredenciada 
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do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem pre-
juízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 
multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da 
contratação, a CONTRATADA que:

1.1. apresentar documentação falsa;

1.2. fraudar a execução do contrato;

1.3. comportar-se de modo inidôneo;

1.4. cometer fraude fiscal; ou

1.5. fizer declaração falsa.

Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais 
como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 
97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da 
Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na exe-
cução do contrato ou de inexecução total do objeto, ga-
rantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos 
itens “4”, “5.3”, e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguin-
tes penalidades:

3.1. advertência;

3.2. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Ecoporan-
ga, seus Órgãos ou Fundos, por prazo não superior a dois 
anos;

3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja pro-
movida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resul-
tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior; ou

3.4. impedimento de licitar e contratar com a União e des-
credenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastra-
mento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a am-
pla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita 
à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato.

5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA:

5.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do 
contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem de 
serviço; ou

5.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços 
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 
(dez) dias intercalados.

6. No caso do cometimento das infrações elencadas nos 
subitens “5.1” e “5.2” acima, a contratada poderá ser san-
cionada com multa de até 5% do contrato.

7. A falha na execução do contrato estará configurada 
quando a CONTRATADA enquadrar-se em pelo menos uma 
das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a 
graduação de infrações conforme tabela 1 deste item, e 
alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO

1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

8. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas conforme a graduação esta-
belecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$)

1 300,00

2 500,00

3 700,00

4 900,00

5 2.000,00

6 5.000,00
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,Tabela 3 (deve ser ajustada de acordo com o tipo de objeto contratado)

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme 
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

1 Por empregado e por ocorrência

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. 1 Por empregado e por dia

3
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter per-
manente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por 
outro de qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratados.

6 Por dia e por tarefa designada

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência

7
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto 
do contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado.

5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou conseqüências letais.

6 Por ocorrência

10
Retirar das dependências do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, quaisquer equipamentos ou materiais de consumo previstos em 
contrato, sem autorização prévia.

1 Por item e por ocorrência

11
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 
sem a anuência prévia do CONTRATANTE.

4 Por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

12
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal.

1 Por empregado e por dia

13
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições.

1 Por empregado e por dia

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por ocorrência

15
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCA-
LIZAÇÃO.

1 Por ocorrência

16
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários.

1 Por ocorrência

17
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALI-
ZAÇÃO.

2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência

19

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, se-
guros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despe-
sas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas.

6 Por mês

20
Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da Previdência Social 
ou do FGTS.

6 Por mês

21 Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) meses. 1 Por empregado e por dia

22
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de pres-
tação dos serviços.

1 Por ocorrência e por dia

23
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, previ-
denciária e outros documentos necessários à comprovação do cumpri-
mento dos demais encargos trabalhistas.

2 Por ocorrência e por dia
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24
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências 
localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido 
pela Administração.

1 Por ocorrência e por dia

25
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta documentação exigida 
em cláusula específica do contrato - DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TABALHIS-
TA E PREVIDENCIÁRIA.

1 Por ocorrência e por dia

26
Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os 
materiais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e 
quantidade unitária (volume, peso etc.).

4 Por ocorrência

27
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados 
para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida por força do contrato.

2 Por ocorrência e por dia

28
Manter em estoque equipamentos discriminados em contrato, para uso 
diário.

2 Por Item e por dia

29
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus emprega-
dos e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.

2 Por empregado e por ocorrência

30
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 
unidade fiscalizadora.

3 Por item e por ocorrência

31
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresenta-
rem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação 
da contratante.

2 Por dia

32
Providenciar a manutenção para solução de problema que acarrete sus-
pensão de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial.

4 Por ocorrência

33
Cumprir o programa periódico de manutenção preventiva determinada 
em contrato.

3 Por item e por ocorrência

Obs.: constatada a inviabilidade prática do uso de tabelas (na forma acima especificada), alternativamente, sem que sig-
nifique esgotamento das opções, poder-se-á adotar a seguinte cláusula:

7. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA especificadas no contrato, a CONTRA-
TADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do 
contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item 
obrigatório concomitantemente.

9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

9.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 
garantia contratual.

9.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa.

9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE.

10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilate-
ralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

ANEXO III

Contratação de Micro e Pequenas Empresas para Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza Continuada Mediante a 
Disponibilização ao Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, de Empregados Terceirizados Vinculados à Contratada

1 - Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da 
Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa - RFB nº 971, de 
13/11/2009 e alterações, licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, optante pelo Simples Nacional, 
que, porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à retenção na 
fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem os arts. 17, inciso XII, 
30, inciso II, e 31, inciso II, da Lei Complementar n º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
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1.1. O licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, após a assinatura do contrato, no 
prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comuni-
cando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à 
opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no 
inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

1.2. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Muni-
cípio de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comu-
nicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no 
inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

1.3. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei 
Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

ANEXO IV

Das Retenções de Impostos e Contribuições na Fonte

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte 
nos seguintes termos:

1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição 
para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 
11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;

1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por cen-
to), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 
alterações;

1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, 
c/c a legislação Distrital ou municipal pertinente.

ANEXO V

Da Comprovação da Qualificação Econômico-financeira

Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e com a Administração Pública, nos termos do Art. 
13, § 1º, alínea “c”, deste Decreto

Declaramos que a empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº __________________, 
possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Órgão/Empresa Nº Contrato/ Aditivo
Vigência

Valor Total Atual do Contrato
Início Término

Valor Total dos Contratos (Atualizados)

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor
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Comprovação da exigência de que trata o Art. 13, inciso III, alínea “d”, deste Decreto

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos 
contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

Comprovação da exigência de que trata o Art. 13, § 2º, deste Decreto

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa 
privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 = X %

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas 
justificativas.

DECRETO N° 6.344
Publicação Nº 135282

DECRETO Nº. 6.344, de 10 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a Sr.ª POLIANE GONÇALVES DE SOUZA, 
ocupante do cargo de Provimento em Comissão de CO-
ORDENADOR DE SENTINELA, conforme Lei Municipal N° 
1.317/07, padrão CD-1, da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a partir de 
10/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 10 (dez) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.347
Publicação Nº 135285

DECRETO Nº. 6.347, de 11 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Sr.ª POLIANE GONÇALVES DE SOU-
ZA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão 
de COORDENADOR DO CRAS, conforme Lei Municipal n° 
1.317/07, padrão CD-1, da Estrutura Administrativa da 
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a partir de 
11/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 11 (onze) dias do mês de Abril (04), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6.349
Publicação Nº 135287

DECRETO Nº. 6.349, de 17 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a Sr.ª ADENIR FERREIRA DA SILVA BOM 
JESUS, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão 
de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IN-
TERINA, padrão CC-I, da Estrutura Administrativa do Mu-
nicípio de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, a partir 
de 17/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Abril 
(04), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.350
Publicação Nº 135288

DECRETO Nº 6.350, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

DISPÕE SOBRE A LICITAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CONTRA-
TOS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ECOPO-
RANGA, SEUS ÓRGÃOS OU FUNDOS.

ELIAS DAL’ COL, Prefeito de Ecoporanga, do Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

CONSIDERANDO que a Súmula nº 222, do e. Tribunal de 
Contas da União estabelece que “as Decisões do Tribu-
nal de Contas da União, relativas à aplicação de normas 
gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à 
União legislar, devem ser acatadas pelos administradores 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”.

CONSIDERANDO os entendimentos e as orientações conti-
das no Acórdão nº 1214/2013-TCU – Plenário;

CONSIDERANDO os estudos e os pareceres constantes do 
processo nº TC-012.392/2013-8; e,

CONSIDERANDO o contido na Portaria TCU nº 128, de 14 
de maio de 2014:

D E C R E T A:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A licitação e a execução de contratos de serviços 
no âmbito do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, se entende por:

I. serviços terceirizados: serviços prestados por meio da 
execução indireta de atividades acessórias, instrumentais 
ou complementares de interesse do Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos, mediante a disponibili-
zação de empregado terceirizado, na forma de posto de 
trabalho, por intermédio de empresário ou de sociedade 
empresária;

II. empregado terceirizado: pessoa física com vínculo 
trabalhista junto a empresário ou sociedade empresária 
contratada pelo Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos;

III. projeto básico ou termo de referência: documento 
com elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação 
do custo com a contratação e os elementos técnicos ne-
cessários e suficientes, com nível de precisão adequado 
para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a 
execução e a fiscalização contratual;

IV. unidade de medida: parâmetro de medição adotado 
para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição 
dos resultados;

V. produtividade: capacidade de realização de determina-
do volume de tarefas, em função de determinada rotina 
de execução de serviços, considerando-se os recursos hu-
manos, materiais e tecnológicos disponibilizados, o nível 
de qualidade exigido e as condições do local de prestação 
do serviço;

VI. rotina de execução de serviços: detalhamento das ta-
refas que deverão ser executadas em determinados inter-
valos de tempo, sua ordem de execução, especificações, 
duração e frequência;

VII. pesquisa de preços: procedimentos realizados obje-
tivando a busca de preços de referência ou comparativos 
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em outros órgãos ou entidades da Administração Pública, 
na iniciativa privada, ou em outras fontes idôneas;

VIII. planilha de custos e formação de preços: documento 
a ser utilizado para detalhar os componentes de custos 
que incidem na formação do preço dos serviços;

IX. estimativa de preços ou preço de referência: documen-
to que expressa à estimativa de custo total da contratação;

X. salário: componente da planilha de custos e formação 
de preços que indica o valor a ser efetivamente pago ao 
profissional envolvido diretamente na execução contratu-
al, não podendo ser inferior ao salário-mínimo ou ao esta-
belecido em Lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
ou sentença normativa;

XI. encargos sociais: componentes da planilha de custos 
e formação de preços destinados às alocações dos custos 
de mão de obra decorrentes da legislação trabalhista e 
previdenciária, estimados em função das peculiaridades 
da contratação, calculados mediante incidência percentual 
sobre a remuneração;

XII. insumos de mão de obra: componentes da planilha de 
custos e formação de preços destinados às alocações dos 
custos decorrentes da execução dos serviços, tais como 
transporte, seguros de vida e de saúde, alimentação, e, 
ainda, custos relativos a uniformes;

XIII. materiais e equipamentos: componentes da planilha 
de custos e formação de preços destinados às alocações 
dos custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, 
máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados direta-
mente na execução dos serviços;

XIV. despesas operacionais e administrativas: componen-
tes da planilha de custos e formação de preços destinados 
às alocações dos custos indiretos envolvidos na execução 
contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua 
estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento 
de seus contratos, tais como as despesas relativas a:

a) funcionamento e manutenção da Sede da contratada, a 
exemplo de aluguel, água, luz, telefone, tributos, dentre 
outros;

b) pessoal administrativo;

c) material e equipamentos de escritório;

d) supervisão de serviços;

e) seguros; e

f) demais despesas não contempladas por itens específi-
cos da planilha de custos e formação de preços.

XV. tributos: componentes da planilha de custos e forma-
ção de preços destinados às alocações dos custos dos im-
postos e das contribuições incidentes sobre o faturamento, 
conforme estabelecido pela legislação vigente;

XVI. instrumento legal: todo ato normativo ou instrumen-
to jurídico ao qual seja atribuída força de lei, que tenha 
abrangência geral ou coletiva e disponha sobre matéria tu-
telada pelo Direito Público, tais como acordos, convenções 
coletivas e decisões normativas trabalhistas;

XVII. reajustamento de preços: acréscimo de preços con-
tratuais, conforme estiver definido no edital e no contrato;

XVIII. reajuste de preços: espécie de reajustamento de 
preços efetuado pela aplicação de índices de preços oficiais 
gerais, específicos, setoriais, ou definidos pelo Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, de acordo com o 
objeto da contratação;

XIX. repactuação de preços: espécie de reajustamento de 
preços que visa adequar o valor original do contrato, ba-
seado em planilha analítica de custos, aos novos preços 
de mercado, observada a variação efetiva dos custos de 
execução do objeto;

XX. produtos ou utilidades: bens materiais ou imateriais, 
quantitativamente delimitados, a serem entregues pela 
contratada por força do contrato; e

XXI. nível mínimo de serviço: ajuste escrito que define, em 
bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observá-
veis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da 
prestação do serviço e respectivas adequações de paga-
mento.

Art. 3º. Quanto à duração, os contratos de serviços podem 
ser classificados em:

I. continuados: serviços cuja necessidade de contratação 
deva se estender por mais de um exercício financeiro e 
continuamente, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; ou

II. não-continuados: serviços que tenham por escopo o 
fornecimento de bens ou utilidades, ou a prestação de ser-
viços específicos em um período pré-determinado.

Art. 4º. Quanto ao modo, os contratos de serviços podem 
ser prestados:

I. por meio da disponibilização de empregados terceiriza-
dos vinculados à contratada, na forma de postos de tra-
balho;

II. por meio da disponibilização de empregados terceiriza-
dos vinculados à contratada, na forma de postos de traba-
lho, com fornecimento dos materiais e/ou dos equipamen-
tos necessários à realização dos serviços; ou

III. por meio do fornecimento de bens ou de utilidades 
pela contratada para uso final, realizados ou produzidos 
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nas dependências do Município de Ecoporanga, seus Ór-
gãos ou Fundos, ou fora delas.

TÍTULO II

DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS DE 
LICITAÇÃO

CAPÍTULO I

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO OU DO TERMO DE 
REFERÊNCIA E DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Art. 5º. O projeto básico ou o termo de referência deverão 
contemplar ou serem acompanhados, quando cabíveis, 
das seguintes informações, sem prejuízo de outras não 
previstas neste Decreto:

I. descrição do objeto a ser contratado, de forma clara e 
objetiva;

II. prazo de vigência do contrato, preferencialmente em 
meses;

III. especificação dos serviços e descrição das atribuições 
a serem desempenhadas pela contratada;

IV. especificação das qualificações técnico-operacional, 
técnico-profissional e qualificação econômico-financeira;

V. definição das sanções;

VI. manifestação quanto à necessidade, ou não, de exi-
gência de garantia contratual;

VII. metas físicas a serem contratadas;

VIII. local de execução do serviço;

IX. estimativa de preços em planilha detalhada, quando 
for o caso;

X. critérios e procedimentos para os reajustamentos de 
preços do contrato;

XI. critérios e formas de pagamentos relativos aos serviços 
contratados;

XII. unidades de medida;

XIII. rotinas de execução dos serviços;

XIV. produtividade, quando for o caso;

XV. obrigações da contratada;

XVI. níveis mínimos de serviço; e
XVII. critérios para elaboração da proposta do licitante.

§1° As justificativas da contratação deverão constar do 
despacho que encaminhar o termo de referência ou o pro-
jeto básico.

§2° A unidade técnica responsável pela elaboração do ter-
mo de referência ou do projeto básico, quando da con-
tratação de empresário ou sociedade empresária para 
prestação de serviços, deverá manifestar-se quanto ao 
cabimento, ou não-cabimento, da participação na licitação 
de consórcios de empresas, observado o disposto no Art. 
33, da Lei nº 8.666, de 1993, ou de cooperativas.

Art. 6º. Serviços não especializados, a exemplo de lim-
peza, copeiragem, recepção, serão, preferencialmente, 
licitados conjuntamente e adjudicados globalmente na li-
citação.

Parágrafo Único. Serviços em que reste comprovado que 
as empresas atuam no mercado de forma segmentada, 
por especialização, deverão ser objeto de parcelamento.

Art. 7º. A contratação de serviços terceirizados de nature-
za continuada depende de autorização do Prefeito do Mu-
nicípio de Ecoporanga, dos Dirigentes de seus Órgãos ou 
Fundos, e deverá ser instruída com o respectivo Termo de 
Referência.

CAPÍTULO II

DAS ESTIMATIVAS DE PREÇOS

Art. 8º. A estimativa de preços relativamente à mão de 
obra para prestação de serviços terceirizados será ela-
borada com base em planilha analítica de composição de 
custos da mão de obra e dos insumos, e observará os se-
guintes critérios:

I. os salários dos empregados terceirizados serão fixados 
com base em acordo ou convenção coletiva de trabalho da 
categoria profissional pertinente;

II. havendo mais de uma categoria em uma mesma con-
tratação, os salários serão fixados com base no acordo ou 
na convenção coletiva de cada categoria profissional;

III. não havendo acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, os salários serão fixados com base em preços médios 
obtidos em pesquisa de mercado, em fontes especializa-
das, em empresas privadas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, ou em órgãos públicos;

IV. os encargos sociais e tributos deverão ser fixados de 
acordo com as leis específicas; e

V. os valores dos insumos serão apurados com base em 
pesquisa de preços elaborada pelo Departamento de Com-
pras, ou em preços fixados nos instrumentos legais perti-
nentes.

§1º Não havendo acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, o valor do vale-alimentação poderá ser fixado com 
base na média aritmética simples dos valores pagos em 
pelo menos 3 (três) contratos do Município de Ecoporanga/
ES, seus Órgãos ou Fundos, ou de outros órgãos e entida-
des da Administração Pública.
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§2º O valor dos insumos poderá ser fixado como percen-
tual do valor do salário do prestador de serviços, utilizan-
do-se como referência percentual equivalente de contrato 
anterior e de mesmo objeto.

§3º Deverá constar dos editais de licitação que as pro-
postas de preços consignarão expressamente os custos de 
vale-alimentação.

§4º Deverá constar dos editais de licitação e dos contratos 
que o pagamento de vale-alimentação será obrigatório, 
ainda que não esteja previsto em acordo ou convenção 
coletiva de trabalho.

§5º Deverá constar do edital de licitação que o valor da 
remuneração dos empregados terceirizados não poderá 
ser inferior ao previsto em acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, ou ainda, se for caso, ao fixado pela Adminis-
tração.

§6º Por razões de ordem técnica, devidamente justifica-
das, os salários poderão ser fixados em valores superiores 
aos de acordos ou convenções coletivas de trabalho.

Art. 9º. A estimativa de preço de materiais, de equipamen-
tos, de insumos, e de serviços contratados para forneci-
mento de bens ou utilidades, deverá ser elaborada pelo De-
partamento de Compras do Município de Ecoporanga/ES.

§1º Havendo contrato em andamento, a pesquisa de pre-
ços poderá ser feita contemplando os materiais que repre-
sentem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do preço 
total de materiais do contrato vigente.

§2º Os preços dos materiais que não tenham sido objeto 
de pesquisa poderão ser corrigidos pela variação percentu-
al apurada entre os preços dos itens pesquisados na forma 
do parágrafo anterior.

§3º Para fins deste Decreto, os preços praticados em ór-
gãos ou em entidades da Administração Pública se pro-
vam, dentre outras formas, por meio de resultados de re-
centes processos licitatórios, de aquisições e contratações 
recentemente empenhadas, de preços registrados em atas 
de registro de preços vigentes, ou de preços praticados em 
contratos em execução.

Art. 10. Constatada a inviabilidade da obtenção de preços, 
justificadamente, poderão ser adotadas outras soluções a 
fim de não frustrar a compra ou a contratação pretendida.

CAPÍTULO III

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, TÉCNICO-
-PROFISSIONAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA

Art. 11. As qualificações técnico-operacional, técnico-pro-
fissional e econômico-financeira serão fixadas de acordo 
com os critérios a seguir enumerados:

I. qualificação técnico-operacional:

a) exigência de comprovação por parte do licitante de, no 
mínimo, 3 (três) anos de experiência na execução de ser-
viços semelhantes ao objeto da licitação, comprovados por 
meio de atestados ou declarações de capacidade técnica, 
cópias de contratos, registros em órgãos oficiais, ou outros 
documentos idôneos;

b) para contratação de serviços por meio da disponibiliza-
ção de empregados terceirizados à Prefeitura de Ecoporan-
ga/ES, seus Órgãos ou Fundos, vinculados à contratada, 
na forma de postos de trabalho, exigência de apresentação 
de um ou mais atestados ou declarações de capacidade 
técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que gerenciou ou gerencia contra-
tos em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto 
da licitação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 
número de empregados terceirizados previstos no edital 
de licitação, devendo observar também:

1) quando, além da disponibilização de empregados ter-
ceirizados à Prefeitura de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, a contratação envolver o fornecimento de mate-
riais e/ou de equipamentos, os atestados ou declarações 
de capacidade também deverão comprovar que o licitante 
gerenciou ou gerencia contratos de, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) do valor total estimado para materiais 
e/ou equipamentos;

2) quando, além da disponibilização de empregados ter-
ceirizados e de materiais e/ou equipamentos, a contra-
tação envolver área ou outra variável que seja relevante 
para a prestação dos serviços, os atestados ou declarações 
de capacidade também deverão comprovar que o licitante 
gerenciou ou gerencia contratos de, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) do valor estimado para a área total ou 
outra variável estimada na contratação;

a)

b)

c)

a)

b)

c) para contratação de serviços por meio do fornecimento 
de bens ou de utilidades pela contratada para uso final, 
realizados ou produzidos nas dependências do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora delas, exi-
gência de apresentação de um ou mais atestados ou de-
clarações de capacidade técnica expedidos por pessoa ju-
rídica de direito público ou privado que comprovem que o 
licitante executou contrato correspondente a, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) do estimado pelo Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos; e

d) para serviços prestados em quaisquer das formas pre-
vistas na alínea “b” deste inciso, se a licitação destinar-se a 
contratar menos de 40 (quarenta) empregados terceiriza-
dos, exigência de comprovação de que o licitante gerencia, 
na data de abertura da sessão pública do procedimento 
licitatório, no mínimo, 20 (vinte) empregados terceirizados 
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no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou se-
cundária especificada no seu contrato social registrado na 
junta comercial competente, bem como no cadastro de 
pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil (RFB).

II. Qualificação técnico-profissional:

a) a qualificação técnico-profissional será dimensionada de 
acordo com as características de cada serviço licitado e 
corresponderá, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) 
de cada item considerado relevante para o desempenho 
regular das atividades; e

b) a comprovação da qualificação técnico-profissional será 
realizada por meio de documentos hábeis que demons-
trem que o licitante possui, na data prevista para entrega 
da proposta, contrato ou declaração de contratação com 
profissional de nível superior ou outro devidamente reco-
nhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de serviços de 
características semelhantes aos licitados, no limite fixado 
na alínea “a” deste inciso.

III. Qualificação econômico-financeira:

a) comprovação de Índices de Liquidez Geral (LG), Liqui-
dez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

b) comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Ca-
pital de Giro (CG) (Ativo Circulante - Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e 
seis centésimos por cento) do valor anual estimado para 
a contratação;

c) comprovação de Patrimônio Líquido (PL) igual ou supe-
rior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contra-
tação;

d) comprovação de que 1/12 (um doze avos) do valor total 
dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou 
com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pú-
blica de abertura do processo licitatório, não é superior ao 
Patrimônio Líquido do licitante; e

e) apresentação de certidão negativa de feitos sobre fa-
lência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da Sede do licitante.

§1º A comprovação da qualificação econômico-financeira 
de que trata o inciso III deste artigo será realizada por 
meio:

a) do balanço patrimonial do exercício social exigível na 
forma da lei e regulamentos na data de realização da li-
citação, vedada sua substituição por balancetes ou balan-
ços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
sessão pública de abertura do processo licitatório;

b) da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) re-
lativa ao último exercício social exigível, apresentado na 
forma da lei; e

c) da relação de contratos firmados com a iniciativa pri-
vada e com a Administração Pública, vigentes na data da 
sessão pública de abertura do procedimento licitatório, 
contendo o nome do contratante, do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), a data de assinatura do contrato, 
a vigência e o valor anual do contrato, ou, se o contrato ti-
ver sido assinado com vigência inferior a 12 (doze) meses, 
o valor total do contrato.

§2º O valor total da relação de contratos de que trata a 
alínea “c” do parágrafo anterior que apresentar divergên-
cia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais 
ou para menos, em relação ao valor da receita bruta apre-
sentado na DRE, deverá estar acompanhado das devidas 
justificativas a respeito da divergência.

§3º O Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, 
fixará prazo para apresentação das justificativas de que 
trata o parágrafo anterior, quando não forem entregues 
concomitantemente à documentação exigida no processo 
licitatório.

Art. 12. Será aceito o somatório de atestados para com-
provar a qualificação técnico-operacional e profissional, 
desde que os contratos que lhes deram origem tenham 
sido executados de forma concomitante.

§1º Somente poderão ser aceitos atestados de capacida-
de técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo 
inferior.

§2º Somente será aceito atestados registrados nas entida-
des profissionais competentes, na forma do §1º do Artigo 
30, da Lei 8.666/93.

Art. 13. O Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fun-
dos, poderá realizar as diligências necessárias, solicitando 
documentos ou realizando visitas, na Sede ou na filial do 
licitante, em entidade pública ou privada, com o objetivo 
de comprovar a veracidade das informações apresentadas 
pelo licitante.

Art. 14. Justificadamente, a depender da especificidade do 
objeto a ser licitado, os requisitos de qualificação técnico-
-operacional, técnico-profissional e econômico-financeira 
constantes deste Capítulo poderão ser suprimidos, adap-
tados ou acrescidos de outros considerados importantes 
para a contratação.

Parágrafo Único. Quando permitida a contratação de con-
sórcio de empresas, deverá ser observado, adicionalmen-
te, os requisitos de habilitação dispostos no Art. 33, da Lei 
nº 8.666, de 1993.
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CAPÍTULO IV

DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES PELO SIM-
PLES NACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEI-
RIZADOS

Art. 15. Deverão constar dos editais de licitação as condi-
ções consignadas no Anexo III deste Decreto, para fins de 
instrução e regularização da participação de Microempre-
sas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, optantes 
pelo Simples Nacional, em processos licitatórios destina-
dos à contratação de empresário ou sociedade empresá-
ria para prestação de serviços terceirizados mediante a 
disponibilização de empregado terceirizado à Prefeitura de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

CAPÍTULO V

DA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS E DE INSTITUI-
ÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 16. A contratação de sociedades cooperativas somen-
te poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a 
ser contratado evidenciar:

I. a possibilidade de ser executado com autonomia pelos 
cooperados, de modo a não demandar relação de subor-
dinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre 
o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, e os 
cooperados; e,

II. a possibilidade de gestão operacional do serviço for 
compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de co-
ordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de 
preposto, conforme determina o Art. 68, da Lei nº 8.666, 
de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma al-
ternada, em que todos venham a assumir tal atribuição.

Parágrafo Único. Quando admitida a participação de coo-
perativas, estas deverão apresentar um modelo de gestão 
operacional adequado ao estabelecido neste artigo, sob 
pena de desclassificação.

Art. 17. Não será admitida a contratação de cooperativas 
cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não es-
tejam de acordo com o objeto contratado.

Parágrafo Único. Quando da contratação de cooperativas, 
o serviço contratado deverá ser executado obrigatoria-
mente pelos cooperados, vedada qualquer intermediação 
ou subcontratação.

Art. 18. Somente poderá ocorrer a contratação de institui-
ção sem fins lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais pre-
vejam ou estejam de acordo com o objeto a ser contratado.

§1º. Quando da contratação de instituição sem fins lucra-
tivos, o serviço contratado deverá ser executado obriga-
toriamente pelos profissionais pertencentes aos quadros 
funcionais da instituição.

§2º. O procedimento de contratação de instituição sem 
fins lucrativos, quando cabível, será realizado prevendo 
a participação e a concorrência, preferencialmente, entre 
instituições congêneres, podendo, justificadamente, ser 
permitida a participação de cooperativas, empresário, so-
ciedade empresária, e consórcio de empresas.

§3º. Considerando-se que as instituições sem fins lucra-
tivos gozam de benefícios fiscais e previdenciários espe-
cíficos, condição que reduz seus custos operacionais em 
relação às pessoas jurídicas ou físicas legal e regularmente 
tributadas, não será permitida, em observância ao princí-
pio da isonomia, a participação de instituições sem fins lu-
crativos em processos licitatórios destinados à contratação 
de empresário, de sociedade empresária ou de consórcio 
de empresas.

CAPÍTULO VI

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DOS LICITAN-
TES

Art. 19. São requisitos para comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista dos licitantes:

I. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica - CNPJ;

II. prova de regularidade junto às fazendas federal, esta-
dual ou distrital e municipal do domicílio ou Sede do lici-
tante;

III. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, demons-
trando situação regular no cumprimento dos encargos so-
ciais instituídos por lei; e

IV. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa.

TÍTULO III

DAS EXIGÊNCIAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CAPÍTULO I

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS

Art. 20. O prazo inicial de vigência dos contratos de ser-
viços continuados será, preferencialmente, de 12 (doze) 
meses.

Art. 21. Após o prazo inicial, desde que previsto no contra-
to e no edital de licitação, o contrato poderá ser prorroga-
do, sucessivamente, por meio de termo de apostilamento, 
instruído em processo específico, limitado a 60 (sessenta) 
meses, desde que preenchidos, cumulativamente, a cada 
prorrogação, os seguintes requisitos:

I. os serviços tenham sido prestados regularmente;
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II. a contratada não tenha sofrido punição de natureza pe-
cuniária por mais de 3 (três) vezes no Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos, a cada período de vigência 
do contrato;

III. o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, 
tenha interesse na continuidade dos serviços;

IV. o valor do contrato permaneça economicamente van-
tajoso para o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos; e,

V. a contratada concorde com a prorrogação.

§1º A vantajosidade econômica para a prorrogação de 
contratos de serviços terceirizados de natureza continua-
da, de que trata o inciso IV, do caput deste artigo, estará 
assegurada, dispensando-se a realização de pesquisa de 
preços, quando:

a) houver previsão contratual de que as repactuações dos 
itens envolvendo a folha de salários serão efetuadas com 
base em convenção ou acordo coletivo de trabalho, sen-
tença normativa ou lei, previamente definidos no edital;

b) houver previsão contratual de que os reajustes dos 
itens envolvendo insumos, materiais e equipamentos se-
rão efetuados com base em índices oficiais de preços, pre-
viamente definidos no edital.

§2º Se os valores da pesquisa de preços forem inferiores 
àqueles contratados, caberá negociação objetivando a re-
dução dos preços de modo a viabilizar economicamente 
as prorrogações de contrato, ou, em caso de insucesso, 
iniciar-se-á novo procedimento licitatório.

§3º A vantajosidade econômica, de que trata o inciso IV, 
do caput deste artigo, para prorrogação de contratos de 
serviços continuados para fornecimento de bens ou uti-
lidades, produzidos ou elaborados nas dependências do 
Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora 
delas, estará assegurada, dispensando-se a realização de 
pesquisa de preços, quando houver previsão contratual de 
que o objeto contratado será reajustado tendo por base 
índice previamente definido no edital.

§4º Nos demais casos, quando não houver previsão de 
reajuste contratual com base em índices de preços, a com-
provação da vantajosidade econômica do contrato deverá 
ser realizada comparando-se, analiticamente, o valor vi-
gente do contrato com o de pesquisa de preços, por item 
ou itens de custo.

Art. 22. A depender das características do objeto do con-
trato de serviços continuados, justificadamente, a contra-
tação inicial ou total poderá ser superior a 12 (doze) me-
ses, limitada a 60 (sessenta) meses.

Art. 23. Os contratos de serviços não-continuados, que 

tenham por escopo o fornecimento de bens ou utilidades, 
ou a prestação de serviços específicos em um período pré-
determinado, motivadamente, poderão ser prorrogados 
pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

CAPÍTULO II

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS

Seção I

Das Regras Gerais Aplicáveis aos Reajustamentos de Pre-
ços de Contratos de Serviços Continuados

Art. 24. É admitido o reajustamento dos preços dos con-
tratos de serviços continuados, desde que seja observado 
o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

§1º O interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado:

a) no caso de mão de obra, a partir da data do acordo, 
ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa 
vigente à época da apresentação da proposta;

b) no caso dos preços de insumos, materiais e equipa-
mentos, a partir da data do orçamento ou da proposta, 
conforme fixado no edital; e

c) no caso de serviços prestados por meio do fornecimento 
de bens ou de utilidades pela contratada para uso final, 
realizados ou produzidos nas dependências do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora delas, a 
partir da data do orçamento ou da proposta, conforme fi-
xado no edital.

§2º Os preços de insumos decorrentes de convenção, 
acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou defi-
nidos pelo poder público serão reajustados com base nos 
respectivos instrumentos legais, na mesma data que ocor-
rer a repactuação da mão de obra.

Art. 25. Os reajustamentos de preços serão precedidos de 
solicitação da contratada, e acompanhados de:

I. No caso das repactuações:

a) documentos indispensáveis à comprovação da alteração 
dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha a 
serem alterados, quando for o caso;

b) novo acordo ou convenção coletiva de trabalho, senten-
ça normativa ou lei, que fundamentam o pedido de repac-
tuação;

c) demonstração da alteração dos custos, por meio de 
apresentação das planilhas analíticas de composição de 
custos e formação de preços; e

d) documentos que comprovem que a contratada já arca 
com os custos decorrentes das disposições do novo acordo 
ou convenção coletiva.
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II. No caso de reajustes, dos índices oficiais de preços pre-
vistos no contrato.

Art. 26. É vedada a inclusão, por ocasião dos reajustamen-
tos, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal.

Art. 27. Caso a contratada não requeira tempestivamente 
o reajustamento de preços e prorrogue o contrato sem 
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

Art. 28. Os reajustamentos de preços serão formalizados, 
conforme definido no edital e no contrato, por meio de 
apostilamento.

Art. 29. Os reajustes serão calculados com base na se-
guinte fórmula:

Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresenta-
ção da proposta ou orçamento, conforme fixado em edital;

P = preço atual dos serviços;

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do novo reajuste;

I0 = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros 
do último reajuste efetuado;

P = preço dos serviços/produtos atualizados até o último 
reajuste efetuado.

Seção II

Do Reajustamento de Preços de Contratos de Serviços Ter-
ceirizados de natureza Continuada – com ou sem o forne-
cimento de material

Art. 30. A repactuação de preços da mão de obra será 
efetuada com base nos acordos ou convenções coletivas 
de trabalho adotados para elaboração da proposta do lici-
tante, sentença normativa ou lei.

§1º Inexistindo convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, a repactuação dos preços da mão de obra terá 
como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte 
utilizada para a fixação da remuneração inicial, devendo 
ser observados os mesmos critérios fixados quando da ela-
boração da estimativa de preços.

§2º No caso do parágrafo anterior, inexistindo a mesma 
fonte utilizada para elaboração do orçamento inicial, po-
derá ser utilizada nova fonte, desde que devidamente jus-
tificado.

Art. 31. Os reajustes de preços de insumos, de materiais 
e de equipamentos serão efetuados com base em índices 
oficiais de preços, previamente definidos no edital, corre-
lacionados ao objeto do contrato.

§1º Na falta de índice específico ou setorial, servirá como 
base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA/IBGE).

§2º Qualquer que seja o índice adotado para reajustar o 
contrato, o percentual de reajuste não poderá ultrapassar 
a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de ju-
nho de 1999.

Art. 32. Nos contratos de serviços prestados por meio da 
disponibilização de empregados terceirizados na forma de 
postos de trabalho, com ou sem fornecimento do material 
necessário à realização dos serviços, quando houver previ-
são no edital e no contrato de que os custos dos insumos, 
dos materiais e dos equipamentos serão corrigidos por 
meio de índice de preços, o reajustamento será realizado, 
simultaneamente:

I. para a mão de obra, por meio de repactuação;

II. para os insumos, materiais e equipamentos, por meio 
de reajuste.

§1º Os insumos, materiais e equipamentos serão reajus-
tados simultaneamente com a mão de obra quando decor-
rido, no mínimo, o interregno de 12 (doze) meses previsto 
na alínea “b”, do §1º, do Art. 27, deste Decreto.

§2º Quando o interregno mínimo de 12 (doze) meses pre-
visto no parágrafo anterior não tiver sido cumprido, serão 
repactuados exclusivamente os custos vinculados à mão 
de obra.

Seção III

Do Reajustamento de Preços dos Demais Contratos de 
Serviços Continuados

Art. 33. Os reajustamentos dos preços dos serviços pres-
tados por meio do fornecimento de bens ou utilidades, 
produzidos ou elaborados nas dependências do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, ou fora delas, se-
rão efetuados com base no menor percentual dentre os 
discriminados abaixo:

I. variação apurada a partir da comparação entre os novos 
preços obtidos em pesquisa realizada e as estimativas de 
preços utilizadas quando da realização da licitação;

II. variação percentual de índices oficiais de preço defini-
dos no contrato.

Parágrafo Único. Justificadamente, o contrato poderá fi-
xar como critério de reajustamento de preços o reajuste 
mediante aplicação da variação prevista no inciso I, ou 
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o reajuste mediante a aplicação da variação prevista no 
inciso II, ambos deste artigo, ou, ainda, a repactuação, 
mediante variação de custos unitários apurado em planilha 
de composição de custos.

Seção IV

Dos efeitos financeiros dos Reajustamentos de preços de 
Contratos Continuados

Art. 34. Os reajustamentos produzirão efeitos financeiros:

I. no caso de repactuação de mão de obra, a partir da data 
prevista no acordo, ou na convenção coletiva de trabalho 
ou na sentença normativa ou lei, motivadores do pedido 
de repactuação;

II. no caso de reajustes, a partir da implementação do di-
reito da contratada, conforme fixado no edital e no contra-
to, tendo por referência a data de apresentação da propos-
ta ou do orçamento a que a proposta se referir, conforme 
fixado em edital;

III. nas demais repactuações envolvendo materiais e equi-
pamentos ou contratos de serviços continuados para for-
necimento de bens ou utilidades, produzidos ou elabora-
dos nas dependências do Município de Ecoporanga, seus 
Órgãos ou Fundos, ou fora delas, a partir da implementa-
ção do direito da contratada, tendo por referência a data 
de apresentação da proposta ou do orçamento a que a 
proposta se referir, conforme definido no edital e no con-
trato.

Parágrafo Único. Os reajustamentos subsequentes ao pri-
meiro produzirão efeitos financeiros 12 (doze) meses a 
contar da data de início dos efeitos financeiros da última 
repactuação ou reajuste ocorridos.

CAPÍTULO III

DO REAJUSTE DE PREÇOS DOS CONTRATOS DE SERVI-
ÇOS NÃO-CONTINUADOS, CELEBRADOS POR PRAZO DE-
TERMINADO OU POR ESCOPO

Art. 35. Os preços unitários e o saldo do contrato pode-
rão ser reajustados, por meio de apostila, utilizando-se a 
variação do índice oficial de preços adotado no contrato, 
acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte 
fórmula:

Onde:

a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do reajuste;

I0 = índice relativo ao mês da data limite para apresenta-
ção da proposta;

P = preços unitários/saldo contratual na data de aquisição 
do direito ao reajuste;

b) para os reajustes subsequentes:

R = reajuste procurado;

I = índice relativo ao mês do novo reajuste;

I0 = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros 
do último reajuste efetuado;

P = preços unitários/saldo contratual na nova data de 
aquisição do direito ao reajuste;

§1º Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da 
contratada;

§2º O saldo contratual sobre o qual incidirá o reajuste de-
verá ser informado pela fiscalização do contrato.

§3º Na apuração do saldo contratual para incidência do 
reajuste serão deduzidos, além dos serviços medidos e pa-
gos até o momento de aquisição do direito ao reajuste, os 
serviços previstos em cronograma físico-financeiro, mas 
não executados por culpa exclusiva da contratada.

CAPÍTULO IV

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E DO SE-
GURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E ACIDENTE DE 
TRABALHO E DO SEGURO DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Art. 36. Quando das contratações de serviços poderá ser 
exigido da contratada a apresentação de uma das modali-
dades de garantias contratuais previstas no Art. 56, § 1º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, adotando-se, de acordo com 
as especificações do objeto, um dos modelos de cláusula 
de garantia constantes do Anexo I, Modelos de “A” a “D”, 
deste Decreto.

§1º A prestação de garantia contratual, quando exigida, 
deverá estar prevista expressamente no instrumento con-
vocatório.

§2º O Município definirá, em ato próprio, o valor mínimo 
do contrato a partir do qual caberá a exigência de garantia 
contratual.

Art. 37. Quando das contratações de serviços de engenha-
ria deverá ser exigido da contratada a apresentação de 
seguro contra riscos de engenharia e de seguro coletivo 
contra acidentes de trabalho, adotando-se o modelo cons-
tante do Anexo I, Modelo “E”, deste Decreto.

Art. 38. A depender do tipo de objeto contratado, motiva-
damente, quando prevista a possibilidade de pagamentos 
antecipados no edital e no contrato, deverá ser exigido 
seguro garantia nos termos do Art. 40, inciso XIV, alínea 
“e”, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS EMPREGADOS TER-
CEIRIZADOS
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Art. 39. Deverá constar do contrato de serviço prestado 
por meio da disponibilização de empregados terceirizados, 
na forma de postos de trabalho, com ou sem fornecimento 
do material e/ou equipamentos, que a contratada:

I. estará obrigada a viabilizar a emissão do cartão cidadão 
pela Caixa Econômica Federal, ou outro documento análo-
go, para todos os empregados;

II. estará obrigada a oferecer todos os meios necessários 
aos seus empregados terceirizados para que obtenham os 
extratos dos recolhimentos de suas contribuições previ-
denciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e 
dos seus depósitos ao FGTS, sempre que solicitados pela 
fiscalização do contrato;

III. deverá efetuar os pagamentos de seus empregados 
em agência bancária localizada na cidade ou na região me-
tropolitana na qual os serviços estejam sendo prestados, 
ou localizada em outro ponto definido pelo Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos;

IV. deverá dispor ou montar matriz, filial ou escritório em 
local previamente definido no edital, com pessoal qualifi-
cado e em quantidade suficiente para gerir o contrato; e

V. autoriza o Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou 
Fundos, a realizar os pagamentos de salários e demais 
benefícios diretamente aos empregados, bem como das 
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não 
forem honrados pela contratada.

CAPÍTULO VI

DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SO-
CIAIS NA FONTE

Art. 40. Deverá constar da minuta de contrato previsão 
expressa da possibilidade de retenções de impostos e con-
tribuições na fonte, conforme Anexo IV, deste Decreto.

CAPÍTULO VII

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 41. À contratada e ao licitante, conforme o caso, po-
derão ser aplicadas as sanções administrativas previstas 
nos Arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; 
e Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, res-
pectivamente, de:

I. advertência;

II. multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e im-
pedimento de contratar com o Município de Ecoporanga, seus 
Órgãos ou Fundos, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contrata-
da ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou

V. impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, e, descredenciamen-
to nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do Art. 4º, da Lei nº 10.520, de 
2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais co-
minações legais.

Art. 42. Deverão ser fixadas em contrato as sanções pelo 
descumprimento ou cumprimento irregular deste, adap-
tando-as, de acordo com as especificidades de cada obje-
to, ao Anexo II deste Decreto.

Art. 43. A dimensão das sanções poderá ser fixada em 
valores preestabelecidos ou em percentual do valor diário, 
mensal ou anual do contrato.

Parágrafo único. A dimensão das penas deverá ser fixada e 
aplicada de acordo com a gravidade da infração cometida.

Art. 44. Constitui cláusula obrigatória do contrato a autori-
zação da contratada para que o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, deduza, dos valores devidos pelos 
serviços prestados, o valor das multas aplicadas.

TITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. A Secretaria Municipal de Planejamento, com 
apoio das unidades técnicas da área de tecnologia da in-
formação, deverá adotar providências com o objetivo de 
desenvolver ferramentas que padronizem e automatizem 
a elaboração de termos de referência, editais, contratos e 
planilhas orçamentárias para fins de licitação, pagamento, 
reajuste e repactuação de preços e acompanhamento de 
serviços.

Art. 46. Das instruções que encaminharem à autoridade 
competente o termo de referência ou o projeto básico, o 
edital e a minuta de contrato, deverá constar informação 
no sentido de que os documentos foram elaborados se-
guindo o disposto neste Decreto.

Parágrafo Único. A utilização de critérios não fixados neste 
Decreto deverá ser justificada.

Art. 47. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber 
e com as adequações que se fizerem necessárias, às aqui-
sições de materiais de consumo e permanente, a quais-
quer das modalidades de licitação, às inexigibilidades e 
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dispensas de licitação, previstas na Lei nº 8.666, de 1993, 
e na Lei nº 10.520, de 2002.

Art. 48. O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber 
e justificadamente, aos contratos vigentes.

Art. 49. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário, em es-
pecial o Decreto nº 6.339, de 05 de abril de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Abril 
(04), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

ANEXO I

Modelos de Cláusulas de Garantia e de Seguros

Modelo “A”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos Terceiriza-
dos de Natureza Continuada Mediante a Disponibilização 
de Empregado Terceirizado na Forma de Postos de Trabalho

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada 
do Contrato, comprovante de prestação de garantia cor-
respondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do va-
lor atualizado do contrato, podendo optar por caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, o pagamento de:

2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

2.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à 
CONTRATADA;

2.3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorren-
tes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

2.4. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honra-
das pela CONTRATADA.

3. No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, 
poderá decidir-se por uma das seguintes alternativas:

3.1. apresentar seguro-garantia para os riscos elencados 
nos subitens 2.1 a 2.4 do item 2 acima, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, 
na modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Forne-
cedor e do Prestador de Serviço” com cláusula específica 
indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciá-
rias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; ou

3.2. apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-
garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de 
Serviço” para cobertura dos subitens 2.1 a 2.3 do item 
2 acima, complementada com a garantia adicional da 

modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Pre-
videnciárias” para o subitem 2.4, do item 2 acima, corres-
pondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento), 
respectivamente, do valor atualizado do contrato.

4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal, em conta específica com correção mo-
netária, em favor do Município de Ecoporanga, seus Ór-
gãos ou Fundos.

5. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser 
apresentada conforme o modelo constante do Modelo “A-1”.

6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

7.1. O bloqueio efetuado com base no item 7, desta cláu-
sula não gera direito a nenhum tipo de compensação fi-
nanceira à CONTRATADA;

7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 7 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

7.3. O valor da multa moratória decorrente do atraso da 
entrega da garantia poderá ser glosado de pagamentos 
devidos à CONTRATADA.

8. O número do contrato garantido e/ou assegurado de-
verá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a 
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

9. Quando da abertura de processos para eventual aplica-
ção de penalidade, a fiscalização do contrato deverá comu-
nicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente às comu-
nicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA e 
das decisões finais de 1ª e última instância administrativa.

10. O garantidor não é parte interessada para figurar em 
processo administrativo instaurado pelo Município de Eco-
poranga, seus Órgãos ou Fundos, com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

11. Será considerada extinta a garantia:

11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autoriza-
ção para o levantamento de importâncias depositadas em 
dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que 
a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.2. Com a extinção do contrato.

12. Isenção de responsabilidade da garantia:

12.1. O Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, 
não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais 
das seguintes hipóteses:

12.1.1. Caso fortuito ou força maior;

12.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da segurado-
ra ou do fiador, das obrigações contratuais;
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12.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATA-
DA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Adminis-
tração; e

12.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da 
Administração.

12.2. Caberá à própria Administração apurar a isenção da 
responsabilidade prevista nos itens 12.1.3 e 12.1.4 des-
ta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no 
processo instaurado pelo Município de Ecoporanga, seus 
Órgãos ou Fundos.

13. Para efeitos da execução da garantia, os inadimple-
mentos contratuais deverão ser comunicados pelo CON-
TRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, 
no prazo de até 90 (noventa) dias após o término de vi-
gência do contrato.

Obs.: Quando se tratar de contratos com disponibilização 
de bens sob guarda da contratada, incluir a cláusula abaixo:

14. A CONTRATADA também estará obrigada a apresen-
tar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, 
seguro multirriscos básico com coberturas adicionais, no 
mínimo, de Danos Elétricos, Subtração de Bens e Merca-
dorias, Responsabilidade Civil de Operações, Responsabi-
lidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionários e 
Móveis, a fim de garantir as instalações e todos os bens a 
serem entregues a guarda da CONTRATADA.

14.1. no caso da cobertura adicional dos Equipamentos

Estacionários e Móveis, o valor segurado deverá corres-
ponder à totalidade dos bens e equipamentos colocados 
sob a guarda da CONTRATADA.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “A-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA;

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e

d) Obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honra-
das pela CONTRATADA.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento 
de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorários advocatícios, na hipótese Prefeitura 
Municipal de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver 
compelido a ingressar em juízo para demandar o cumpri-
mento da obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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Modelo “B”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos de Ser-
viços de Natureza Continuada sem Disponibilização de 
Empregado Terceirizado na Forma de Postos de Trabalho 
(Serviços Comuns) Com Bens Colocados Sob Guarda da 
Contratada

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assina-
da do Contrato de prestação de serviços, comprovante de 
prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor anual do contrato, mediante a opção por uma das 
seguintes modalidades:

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá 
ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta espe-
cífica, com correção monetária, em favor do Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

1.2 - seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou

1.3 - fiança bancária.

2. A CONTRATADA também estará obrigada a apresen-
tar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, 
seguro multirriscos básico com coberturas adicionais, no 
mínimo, de Danos Elétricos, Subtração de Bens e Merca-
dorias, Responsabilidade Civil de Operações, Responsabi-
lidade Civil do Empregador, Equipamentos Estacionários e 
Móveis, a fim de garantir as instalações e todos os bens a 
serem entregues a guarda da CONTRATADA.

2.1 no caso da cobertura adicional dos Equipamentos Es-
tacionários e Móveis, o valor segurado deverá correspon-
der à totalidade dos bens e equipamentos colocados sob a 
guarda da CONTRATADA.

3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

4.1. O bloqueio efetuado com base no item 4 desta cláusu-
la não gera direito a nenhum tipo de compensação finan-
ceira à CONTRATADA;

4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 4 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “B-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA; e

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de 
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem as-
sim por honorários advocatícios, na hipótese do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
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contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “C”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos de Ser-
viços de Natureza Continuada sem Disponibilização de 
Empregado Terceirizado na Forma de Postos de Trabalho 
(Serviços Comuns)

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assinada 
do Contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, median-
te a opção por uma das seguintes modalidades:

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá 
ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta espe-
cífica, com correção monetária, em favor do Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

1.2 - seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou

1.3 - fiança bancária.

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusu-
la não gera direito a nenhum tipo de compensação finan-
ceira à CONTRATADA;

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

Modelo “C-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA; e

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de 
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem as-
sim por honorários advocatícios, na hipótese do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
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contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “D”

Cláusula de Garantia de Execução de Contratos de Servi-
ços de Engenharia

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data de entrega do protocolo da via assina-
da do Contrato de prestação de serviços, comprovante de 
prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor anual do contrato, mediante a opção por uma das 
seguintes modalidades:

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá 
ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta espe-
cífica, com correção monetária, em favor do Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

1.2 - seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do 
Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço”; ou

1.3 - fiança bancária.

2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento).

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover o bloqueio dos pagamentos de-
vidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) 
do valor anual do contrato, a título de garantia.

3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusu-
la não gera direito a nenhum tipo de compensação finan-
ceira à CONTRATADA; e

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir 
o bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária.

Modelo “D-1”

Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Exe-
cução Contratual

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com 
sede em (endereço completo), por seus representantes le-
gais infra-assinados, declara que se responsabiliza como 
FIADOR e principal pagador, com expressa renúncia dos 
benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasi-
leiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (en-
dereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) 
(valor por escrito) para efeito de garantia à execução do 
Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decor-
rente do processo licitatório (modalidade e número do ins-
trumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), 
firmado entre a AFIANÇADA e o Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, 
por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as obrigações 
estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o 
pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CON-
TRATADA; e

c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes 
de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, corres-
pondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, 
contados a partir de (data de início da vigência do contra-
to), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obriga-
ções assumidas pela AFIANÇADA, o (a) (nome da institui-
ção fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que 
forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, 
até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contado do recebimento de comunicação es-
crita do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até 
o prazo máximo de 90 (dias) após o vencimento desta 
fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA 
será admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de 
escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste 
ato e por este instrumento perante o Município de Ecopo-
ranga, seus Órgãos ou Fundos.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de 
quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem as-
sim por honorários advocatícios, na hipótese do Município 
de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, se ver compelido 
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data 
de vencimento desta fiança, o (a) (nome da instituição 
fiadora) não tiver recebido do Município de Ecoporanga, 
seus Órgãos ou Fundos, qualquer comunicação relativa a 
inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstancia-
do de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 
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contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, 
esta fiança será automaticamente extinta, independente-
mente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial 
ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir 
qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obriga-
ção assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança 
está devidamente contabilizada e que satisfaz às deter-
minações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste 
Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco 
Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor 
da presente se contém dentro dos limites que lhe são au-
torizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Modelo “E”

Cláusula de Seguro Contra Riscos de Engenharia e Aciden-
te de Trabalho

1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data 
de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, se-
guro contra riscos de engenharia com validade para todo o 
período de execução do serviço, o qual deverá cobrir even-
tuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer 
causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, 
desentulho e despesas extraordinárias.

1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contra-
tado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos 
que causar à Administração, propriedade ou posse de ter-
ceiros, em decorrência da execução do serviço.

2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e 
apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior, 
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade 
para todo o período de execução do serviço, correndo a 
sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apó-
lice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes 
de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição 
Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212, de 24/07/1991 e 
nº 8.213, de 24/07/1991.

ANEXO II

Das Sanções

1. Com fundamento no Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, 
ficará impedida de licitar e contratar com o Município de 
Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos e será descredencia-
da do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 
sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da apli-
cação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor 
total da contratação, a CONTRATADA que:

1.1. apresentar documentação falsa;

1.2. fraudar a execução do contrato;

1.3. comportar-se de modo inidôneo;

1.4. cometer fraude fiscal; ou

1.5. fizer declaração falsa.

Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais 
como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 
97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da 
Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na exe-
cução do contrato ou de inexecução total do objeto, ga-
rantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, 
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos 
itens “4”, “5.3”, e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguin-
tes penalidades:

3.1. advertência;

3.2. suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município de Ecoporan-
ga, seus Órgãos ou Fundos, por prazo não superior a dois 
anos;

3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo-
tivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contrata-
da ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou

3.4. impedimento de licitar e contratar com a União e des-
credenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastra-
mento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a am-
pla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita 
à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato.

5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a 
CONTRATADA:

5.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do 
contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem de 
serviço; ou

5.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços 
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 
(dez) dias intercalados.

6. No caso do cometimento das infrações elencadas nos 
subitens “5.1” e “5.2” acima, a contratada poderá ser san-
cionada com multa de até 5% do contrato.

7. A falha na execução do contrato estará configurada 
quando a CONTRATADA enquadrar-se em pelo menos uma 
das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a 
graduação de infrações conforme tabela 1 deste item, e 
alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.
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Tabela 1

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO

1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

8. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas conforme a graduação esta-
belecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$)

1 300,00

2 500,00

3 700,00

4 900,00

5 2.000,00

6 5.000,00

Tabela 3 (deve ser ajustada de acordo com o tipo de objeto contratado)

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme man-
chado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

1 Por empregado e por ocorrência

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços. 1 Por empregado e por dia

3
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter perma-
nente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por 
outro de qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratados.

6 Por dia e por tarefa designada

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3 Por ocorrência

7
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem mo-
tivo justificado.

5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, 
lesão corporal ou conseqüências letais.

6 Por ocorrência

10
Retirar das dependências do Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fun-
dos, quaisquer equipamentos ou materiais de consumo previstos em contra-
to, sem autorização prévia.

1 Por item e por ocorrência

11
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem 
a anuência prévia do CONTRATANTE.

4 Por empregado e por dia
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Para os itens a seguir, deixar de:

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

12
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal.

1 Por empregado e por dia

13
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições.

1 Por empregado e por dia

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por ocorrência

15
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZA-
ÇÃO.

1 Por ocorrência

16
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários.

1 Por ocorrência

17 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência

19
Efetuar o pagamento de salários, vales-refeição, seguros, encargos fiscais e 
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas rela-
cionadas à execução do contrato nas datas avençadas.

6 Por mês

20
Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da Previdência Social ou 
do FGTS.

6 Por mês

21 Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) meses. 1 Por empregado e por dia

22
Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de prestação 
dos serviços.

1 Por ocorrência e por dia

23
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, previdenci-
ária e outros documentos necessários à comprovação do cumprimento dos 
demais encargos trabalhistas.

2 Por ocorrência e por dia

24
Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências lo-
calizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela 
Administração.

1 Por ocorrência e por dia

25
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta documentação exigida em 
cláusula específica do contrato - DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA.

1 Por ocorrência e por dia

26
Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos os mate-
riais utilizados mensalmente, indicando marca, quantidade total e quantidade 
unitária (volume, peso etc.).

4 Por ocorrência

27
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para 
sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documen-
tação exigida por força do contrato.

2 Por ocorrência e por dia

28 Manter em estoque equipamentos discriminados em contrato, para uso diário. 2 Por Item e por dia

29
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e 
de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.

2
Por empregado e por ocorrên-
cia

30
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade fis-
calizadora.

3 Por item e por ocorrência

31
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem 
rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da con-
tratante.

2 Por dia

32
Providenciar a manutenção para solução de problema que acarrete suspensão 
de disponibilidade ou de operacionalidade do sistema predial.

4 Por ocorrência

33
Cumprir o programa periódico de manutenção preventiva determinada em 
contrato.

3 Por item e por ocorrência
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Obs.: constatada a inviabilidade prática do uso de tabelas (na forma acima especificada), alternativamente, sem que sig-
nifique esgotamento das opções, poder-se-á adotar a seguinte cláusula:

7. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA especificadas no contrato, a CONTRA-
TADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do 
contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item 
obrigatório concomitantemente.

9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

9.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 
garantia contratual.

9.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa.

9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE.

10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilate-
ralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

ANEXO III

Contratação de Micro e Pequenas Empresas para Prestação de Serviços Terceirizados de Natureza Continuada Mediante a 
Disponibilização ao Município de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, de Empregados Terceirizados Vinculados à Contra-
tada

1 - Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da 
Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa - RFB nº 971, de 
13/11/2009 e alterações, licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, optante pelo Simples Nacional, 
que, porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à retenção na 
fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência de sua exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem os arts. 17, inciso XII, 
30, inciso II, e 31, inciso II, da Lei Complementar n º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

1.1. O licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, após a assinatura do contrato, no 
prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comuni-
cando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à 
opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no 
inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

1.2. Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Muni-
cípio de Ecoporanga, seus Órgãos ou Fundos, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comu-
nicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no 
inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

1.3. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei 
Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

ANEXO IV

Das Retenções de Impostos e Contribuições na Fonte

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte 
nos seguintes termos:

1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição 
para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 
11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;

1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por cen-
to), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 
alterações;
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1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003, 
c/c a legislação Distrital ou municipal pertinente.

ANEXO V

Da Comprovação da Qualificação Econômico-financeira

Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e com a Administração Pública, nos termos do Art. 
13, § 1º, alínea “c”, deste Decreto

Declaramos que a empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº _________________, 
possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Órgão/Empresa
Nº Contrato/ 

Aditivo

Vigência
Valor Total Atual do Contrato

Início Término

Valor Total dos Contratos (Atualizados)

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Comprovação da exigência de que trata o Art. 13, inciso III, alínea “d”, deste Decreto

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos 
contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

Comprovação da exigência de que trata o Art. 13, § 2º, deste Decreto

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa 
privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 = X %

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas 
justificativas.
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DECRETO N° 6.352
Publicação Nº 135290

DECRETO Nº. 6.352, de 18 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a Sr.ª VALQUIRIA SOUZA DA SILVA AL-
VES, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de 
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR NA EMEF “DR. BOLÍVAR 
DE ABREU”, conforme Lei Municipal n° 901/2001 e Lei Mu-
nicipal n° 1.616/13, padrão CC-4, da Estrutura Adminis-
trativa da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a 
partir de 18/04/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Abril (04), 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.354
Publicação Nº 135292

DECRETO Nº. 6.354, de 19 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES.

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros abaixo relacionados 
para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – CMDRS do Município de Ecoporanga, 
criado pela Lei Municipal nº 1.877, de 16 de Fevereiro de 
2018.

I – O Secretário Municipal de Agricultura;

Titular: Erly Dutra da Cunha

Suplente: Luiz Rogério Lessa dos Santos

II - Representante da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente;

Titular: Thiago Caldeira Rosa Cabral

Suplente: Geilson Rodrigues de Oliveira

III – Representante da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura;

Titular: Elias Félix de Souza

Suplente: Rodrigo Pereira Neves

IV – Representante da Secretaria Municipal de Saúde;

Titular: Arquimedes Gonçalves Ribeiro Junior

Suplente: Ricardo Abreu Maia

V – Representante da Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos;

Titular: Thiago Barbosa Loth

Suplente: Milton Sancho de Araujo

VI – Representante da Secretaria Municipal de Finanças;

Titular: Marileida Aparecida Martins

Suplente: Valdean Vinicius Mendes Baia

VII – Representante da Secretaria Municipal de Assistência 
Social;

Titular: Vanusa da Silva Bispo

Suplente: Rafaella Cristine Pereira Silva

VIII – Representante da Câmara Municipal de Ecoporanga;

Titular: Robério Pinheiro Rodrigues

Suplente: Greidismar Lopes dos Santos

IX – Representante do INCAPER – Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural;

Titular: Daniel de Oliveira Costa

Suplente: Robson Alves de Almeida

X - Representante do IDAF – Instituto de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Espírito Santo;

Titular: Delton Almeida Matos

Suplente: Heriane Alves da Silva

XI - Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Ecoporanga;

Titular: José Galdino Pereira

Suplente: Rafael de Souza Guimarães

XII - Representante do Sindicato Rural Patronal de Ecopo-
ranga;

Titular: Bruno Nogueira Soares

Suplente: Venecy José Damasceno
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XIII - Representante da Escola de 1º e 2º Graus “Família 
Rural de Ecoporanga”;

Titular: Nilza Luzia da Costa Silva

Suplente: José Eduardo Vieira da Costa

XIV – Representante da Associação de Pequenos Produto-
res Rurais da Cabeceira do Dois de Setembro;

Titular: Joventino Caetano de Oliveira

Suplente: Moisés Cerqueira da Silva

XV – Representante da Associação de Pequenos Produto-
res Rurais de Imburana;

Titular: Alicerio Denardi

Suplente: Lucimar Denardi

XVI – Representante da Associação de Agricultores Fami-
liares do Córrego Santa Rita;

Titular: Sisino Gonçalves de Oliveira Filho

Suplente: João Paulo Rodrigues Gonçalves

XVII – Representante da Associação de Pequenos Produ-
tores Rurais do Córrego do Osvaldo Cruz na Comunidade 
Nossa Senhora das Graças – Pegoreth;

Titular: Sonia Maria Mariano Nicoli

Suplente: José Pegoreth

XVIII – Representante da Associação de Moradores e Pe-
quenos Produtores Rurais do Córrego da Explosão," (AS-
PREX);

Titular: Isaias Batista de Carvalho

Suplente: Silvane Campos de Assis

XIX – Representante da Associação dos Agricultores Fami-
liares do Assentamento Boa Vista (ASAFAB);

Titular: Maria Alice Gomes Fernandes

Suplente: Alexandro Matos da Silva

XX – Representante da Associação dos Produtores Rurais 
de Itapeba e Adjacências” – (APRIA).

Titular: Orly Saick

Suplente: Julio Cesar Zucolotto

Art. 2º. Terão assento permanente nas sessões do Plenário 
do CMDRS, na condição de convidados especiais, em con-
formidade com o art. 4º, parágrafo único, da Lei Municipal 
nº 1.877, de 16 de Fevereiro de 2018, os representantes 
abaixo relacionados:

I – Representante do Banco do Brasil/S.A – Agência Eco-
poranga/ES;

Titular: Rodrigo Loures Silveira

II – Representante do SICOOB – Agência Ecoporanga/ES.

Titular: Fernando Silva Dal Col Souza

III – Representante do Ministério Público Estadual.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril 
(04), do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.364
Publicação Nº 135318

DECRETO Nº 6.364, de 30 de Abril de 2018.

“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM FUNDAMENTO NA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.273 DE 11 DE ABRIL DE 2007.”

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
por Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear os membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa do Município de Ecoporanga/ES, 
conforme segue:

I – Representante da Secretaria Municipal de Assistência 
Social:

Poliane Gonçalves de Souza (Titular);

Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus (Suplente).

Zenaide Dutra Ribeiro (Titular)

Flávia Mara Costa Martins (Suplente)

II – Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Kristyarla Santana Pereira (Titular);

Elizabete Silva Sampaio Mioto (Suplente).

III – Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Rômulo Bermudês Figueiredo (Titular);

Débora Krystina Silva (Suplente).
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IV – Representante do clube da terceira idade:

Nelita Freitas Baeta (Titular);

Lucineide Carlos de Menezes de Oliveira (Suplente).

V – Representante da Igreja Maranata:

César José de Oliveira Junior (Titular);

Hugo Alves Monico (Suplente).

VI – Representante do Grupo dos Idosos do CRAS:

Mercedes Costa Martins (Titular);

Maria das Dores Ferreira de Almeida (Suplente).

VII – Representante da Casa do Idoso São Joaquim e 
Sant’Ana:

Wilson Barreto (Titular);

Sebastião Trindade (Suplente).

Art. 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da pessoa Idosa 
é considerado de interesse público e de relevância social, 
prestados à Comunidade Ecoporanguense, sem ônus para 
a Municipalidade e terão o mandato de 02 (dois) anos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 30 (trinta) dias do mês de Abril (04), 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.365
Publicação Nº 135319

DECRETO Nº. 6.365, de 30 de Abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas por Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder retorno de Licença o Senhor MARCE-
LO DA SILVA, efetiva no cargo de PEDREIRO, lotada na 

Secretaria Municipal de Obras, LICENÇA PARA TRATAR DE 
ASSUNTOS DE INTERESSES PARTICULARES, com base no 
artigo 142, da Lei Complementar n.º 001 de 17 de maio de 
2002, a partir do dia 30/04/2018.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 30 (trinta) dias do mês de Abril (04), 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.366
Publicação Nº 135320

DECRETO Nº. 6.366, de 03 de Maio de 2018.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município de Ecoporanga;

CONSIDERANDO o Processo nº 2347/2018, onde em fls. 
02, a Sr.ª GESSILDA BROSTEL ANDRADE TELLES, requer a 
sua exoneração do cargo efetivo abaixo mencionado;

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a Sr.ª GESSILDA BROSTEL AN-
DRADE TELLES, do cargo efetivo de MÉDICA - matricula 
400007, da Estrutura Administrativa da Prefeitura deste 
Município de Ecoporanga-ES, a partir de 10/05/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 
Espírito Santo, aos 03 (três) dias do mês de maio (05), do 
ano de dois mil e dezoito (2018).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PP 009/2018
Publicação Nº 135369

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº

009/2018

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.

Objeto: Aquisição de Utensílios Domésticos e Equipamen-
tos de Proteção Individual.

EMPRESAS VENCEDORAS:

MDL MOVEIS DO LAR LTDA-ME

11.310.360/0001-06

R.F.L. COMERCIAL LTDA

01.260.374/0001-09

G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME

27.247.832/0001-63

J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

11.923.577/0001-91

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

11.373.442/0001-08

Valor Global: R$ R$ 100.115,30 (cem mil, cento e quinze 
reais e trinta centavos)

Processos: 7296/2017.

Data homologação: 14/05/2018

ELIAS DAL COL

Prefeito
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DECRETO N° 6.310
Publicação Nº 135245

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006310/2018
Data 14/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

949.637,18

Reforma e Ampliação da Casa de Passagem

OBRAS E INSTALAÇÕES

110001.0824400273.071

44905100000

0000401

3399000

TOTAL: 949.637,18

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 949.637,18 (novecentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais  e dezoito centavos )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,14 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 949.637,18   (novecentos e quarenta e nove mil
seiscentos e trinta e sete reais  e dezoito centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO N° 6.311
Publicação Nº 135246

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006311/2018
Data 14/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

211.291,24

Manutenção dos Serviços Limpeza Pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

120001.1545200322.117

33903900000

0000482

3605000

TOTAL: 211.291,24

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 211.291,24 (duzentos e onze mil duzentos e noventa e um reais  e vinte e quatro centavos )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,14 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 211.291,24   (duzentos e onze mil duzentos e
noventa e um reais  e vinte e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO N° 6.312
Publicação Nº 135247

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPÍRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006312/2018
Data 14/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.220,20

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

SENTENÇAS JUDICIAIS

100001.1012200032.059

31909100000

0000004

1201000

350,27

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

TOTAL: 2.570,47

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.570,47 (dois mil quinhentos e setenta  reais  e quarenta e sete centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

350,27

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100002.1030100202.0650000038

2.220,20

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120300044905200000

100002.1030100202.0650000041

TOTAL: 2.570,47

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO N° 6.313
Publicação Nº 135248

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006313/2018
Data 14/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.940,20

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1212200032.027

33903900000

0000148

1000000

2.297,42

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1212200032.027

33903900000

0000148

1101000

6.842,40

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1236100102.031

33903900000

0000175

1119000

TOTAL: 14.080,02

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 14.080,02 (quatorze mil oitenta  reais  e dois centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

12.725,69

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

080001.1212200032.0270000150

1.354,33

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110100033909300000

080001.1212200032.0270000151

TOTAL: 14.080,02

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,14 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 14.080,02   (quatorze mil oitenta  reais  e dois
centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.316
Publicação Nº 135251

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006316/2018
Data 20/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

14.300,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.0412200032.008

33903900000

0000080

1000000

TOTAL: 14.300,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 14.300,00 (quatorze mil trezentos  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

14.300,00

Custeio de Inativos e Pensionistas

PENSÕES DO RPPS 100000031900300000

060001.0412200032.0090000086

TOTAL: 14.300,00

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,20 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 14.300,00   (quatorze mil trezentos  reais ), nas
seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.317
Publicação Nº 135252

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPÍRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006317/2018
Data 20/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

8.078,94

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.061

33903000000

0000016

1201000

108.140,00

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100001.1012200032.061

33903900000

0000018

1201000

TOTAL: 116.218,94

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 116.218,94 ( cento e dezesseis mil duzentos e dezoito reais  e noventa e quatro centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

17.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

100001.1012200032.0590000010

2.929,90

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160400033903900000

100001.1012200032.0590000010

25.000,00

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

MATERIAL DE CONSUMO 160400033903000000

100001.1012200032.0610000016

64.600,00

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

MATERIAL DE CONSUMO 160500033903000000

100001.1012200032.0610000016

6.689,04

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100001.1012200032.0610000019

TOTAL: 116.218,94

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.318
Publicação Nº 135253

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006318/2018
Data 20/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

34.000,00

Construção, reforma e ampliação de Praças, Parques, Jardins, Calçadão e Passeios

OBRAS E INSTALAÇÕES

120001.1545100313.026

44905100000

0000466

1000000

60.000,00

Construção, reforma e ampliação de Praças, Parques, Jardins, Calçadão e Passeios

OBRAS E INSTALAÇÕES

120001.1545100313.026

44905100000

0000466

1501999

TOTAL: 94.000,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Recursos de Convênios: R$ 60.000,00 (sessenta  mil  reais )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

34.000,00

Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

120001.1545100313.0290000470

TOTAL: 34.000,00

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,20 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 94.000,00   (noventa e quatro mil  reais ), nas
seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.319
Publicação Nº 135254

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006319/2018
Data 20/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

7.200,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1203000

24.246,84

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

TOTAL: 31.446,84

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 31.446,84 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais  e oitenta e quatro centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

500,00

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120100031909400000

100002.1030100202.0650000036

100,00

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO 120100033903000000

100002.1030100202.0650000037

17.779,80

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120300044905200000

100002.1030100202.0650000041

13.067,04

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100002.1030100202.0690000056

TOTAL: 31.446,84

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 166

DECRETO N° 6.320
Publicação Nº 135255

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006320/2018
Data 20/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.080,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1212200032.027

33903900000

0000148

1101000

71.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

130001.2012200032.120

33903900000

0000502

1000000

TOTAL: 73.080,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 73.080,00 (setenta e três mil oitenta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

2.080,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

080001.1212200032.0270000146

71.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

130001.2012200032.1200000500

TOTAL: 73.080,00

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,20 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 73.080,00   (setenta e três mil oitenta  reais ), nas
seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.321
Publicação Nº 135256

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006321/2018
Data 20/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

40,00

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1236500112.037

33903900000

0000231

1101000

12.086,42

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1236500112.037

33903900000

0000231

1119000

8.070,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

130001.2012200032.120

33903900000

0000502

1000000

TOTAL: 20.196,42

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.196,42 (vinte  mil  cento e noventa e seis reais  e quarenta e dois centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

6.000,00

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110100033903600000

080001.1236500112.0370000230

40,00

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110200033903600000

080001.1236500112.0370000230

6.086,42

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110100033909200000

080001.1236500112.0370000233

8.070,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

130001.2012200032.1200000500

TOTAL: 20.196,42

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,20 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 20.196,42   (vinte  mil  cento e noventa e seis reais
e quarenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.324
Publicação Nº 135259

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006324/2018
Data 22/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10.435,53

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110001.0812200032.086

31901300000

0000285

1000000

2.711,02

Manutenção das Atividades do CREAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110001.0824400262.096

31901300000

0000313

1000000

500,00

Manutenção das Atividades do CRAS

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

110001.0824400262.097

33904600000

0000330

1000000

647,16

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110002.0824300282.106

31901300000

0000434

1000000

TOTAL: 14.293,71

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 14.293,71 (quatorze mil duzentos e noventa e três reais  e setenta e um centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

435,53

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100000033904700000

110001.0812200032.0860000295

10.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110001.0812200032.0860000298

2.711,02

Manutenção das Atividades do CREAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110001.0824400262.0960000322

500,00

Manutenção das Atividades do CRAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100000033904700000

110001.0824400262.0970000331

647,16

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110002.0824300282.1060000439

TOTAL: 14.293,71

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,22 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 14.293,71   (quatorze mil duzentos e noventa e três
reais  e setenta e um centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 169

DECRETO N° 6.325
Publicação Nº 135260

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006325/2018
Data 26/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

28.670,37

Manutenção das atividades sa Secretaria de Esporte e Lazer

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

085001.0412200152.171

33903900000

0000580

1000000

TOTAL: 28.670,37

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 28.670,37 (vinte e oito mil seiscentos e setenta  reais  e trinta e sete centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

500,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

CONTRIBUIÇÕES 100000033504100000

080002.2781200152.0440000245

5.000,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

080002.2781200152.0440000246

100,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

080002.2781200152.0440000247

4.000,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

080002.2781200152.0440000248

1.696,02

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080002.2781200152.0440000249

3.000,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

080002.2781200152.0440000250

500,00

Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

080002.2781200152.1640000251

500,00

Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

080002.2781200152.1640000252

10.000,00

Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

080002.2781200152.1640000253

500,00

Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080002.2781200152.1640000254

100,00

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

080002.2781200153.0160000255

100,00

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080002.2781200153.0160000256

2.574,35

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

080002.2781200153.0160000257

100,00

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

080002.2781200153.0160000258

TOTAL: 28.670,37

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL
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DECRETO N° 6.327
Publicação Nº 135262

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006327/2018
Data  

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

30.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

060001.0412200032.0080000079

40.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 199900033903600000

060001.0412200032.0080000079

63.443,13

Aquisição de veículos, equipamentos, máquinas e implementos agrícolas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150200044905200000

130001.2060600363.0380000527

TOTAL: 133.443,13

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,26 março de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 0,00   (zero), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.328
Publicação Nº 135263

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA         
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006328/2018
Data 26/03/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

180,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.0412200032.008

33903900000

0000080

1000000

14.959,52

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO

110001.0812200032.086

33903000000

0000289

1000000

6.345,16

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

110001.0812200032.086

33909300000

0000297

1000000

374,12

Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros, Estradas e Muro de Arrimo

MATERIAL DE CONSUMO

120001.1545100313.030

33903000000

0000471

1604000

TOTAL: 21.858,80

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 21.858,80 (vinte e um mil oitocentos e cinqü  enta e oito reais  e oitenta  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

180,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

060001.0412200032.0080000079

6.345,16

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO 130100033903000000

110001.0812200032.0860000289

1.000,00

NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

110001.0824400262.1390000359

1.000,00

NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

110001.0824400262.1390000360

1.000,00

NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

110001.0824400262.1390000361

1.000,00

NASES - Nucleo de Atendimento Socio Educativo

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110001.0824400262.1390000362

500,00

Manutenção das Atividades do Nosso Crédito

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

110001.0824400272.0930000395

500,00

Manutenção das Atividades do Nosso Crédito

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

110001.0824400272.0930000396

100,00

Manutenção das atividades de enfrentamento da exploração e violência sexual

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

110001.0824400282.1100000413

100,00

Manutenção das atividades de enfrentamento da exploração e violência sexual

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

110001.0824400282.1100000414

100,00

Manutenção das atividades de enfrentamento da exploração e violência sexual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100000033903600000

110001.0824400282.1100000415

200,00

Manutenção das atividades de enfrentamento da exploração e violência sexual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

110001.0824400282.1100000416

9.459,52

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

110002.0824300282.1060000437

374,12

Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros, Estradas e Muro de Arrimo

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

120001.1545100313.0300000472

TOTAL: 21.858,80

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,26 março de 2018

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 21.858,80   (vinte e um mil oitocentos e cinqü  enta e
oito reais  e oitenta  centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA           
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006328/2018
Data 26/03/2018 

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL
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DECRETO N° 6.337
Publicação Nº 135274

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006337/2018
Data 03/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.605,79

Administração da Dívida e Demais Obrigações

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

070001.2884300072.023

46907100000

0000136

1000000

2.000,00

Manutenção das atividades sa Secretaria de Esporte e Lazer

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

085001.0412200152.171

33903600000

0000579

1000000

TOTAL: 3.605,79

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.605,79 (três mil seiscentos e cinco reais  e setenta e nove centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

500,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Finanças

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000031909200000

070001.0412300032.0180000106

500,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Finanças

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100000031909400000

070001.0412300032.0180000107

600,00

Estruturação dos Espaços Físicos da Tributação e Aquisição de Equipamentos

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

070001.0412300063.0080000126

5,79

Administração da Dívida e Demais Obrigações

SENTENCAS JUDICIAIS 100000033909100000

070001.2884300072.0230000135

2.000,00

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

080002.2781200153.0160000257

TOTAL: 3.605,79

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,03 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 3.605,79   (três mil seiscentos e cinco reais  e
setenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.338
Publicação Nº 135275

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006338/2018
Data 03/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

541.300,00

Aquisição de Veículos e equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

130001.2012200033.042

44905200000

0000509

1502000

TOTAL: 541.300,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Recursos de Convênios: R$ 541.300,00 (quinhentos e quarenta e um mil trezentos  reais )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,03 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 541.300,00   (quinhentos e quarenta e um mil
trezentos  reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.340
Publicação Nº 135277

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006340/2018
Data 05/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

50.945,00

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

MATERIAL DE CONSUMO

080001.1236100102.031

33903000000

0000172

1102000

7.968,00

Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos

MATERIAL DE CONSUMO

080001.1236400142.042

33903000000

0000206

1000000

3.550,00

Concessão de Benefícios Assistenciais e Eventuais

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

110001.0824400262.101

33903200000

0000343

1399000

237.895,24

Manutenção dos Serviços Limpeza Pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

120001.1545200322.117

33903900000

0000482

1604000

TOTAL: 300.358,24

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 300.358,24 (trezentos  mil trezentos e cinqü  enta e oito reais  e vinte e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

50.945,00

Manutenção do Transporte Escolar Municipal

MATERIAL DE CONSUMO 110200033903000000

080001.1236100102.0330000185

7.968,00

Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080001.1236400142.0420000207

3.500,00

Concessão de Auxílio Natalidade

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 130100033903200000

110001.0824400262.1000000340

50,00

Concessão de Auxílio Natalidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130100033903900000

110001.0824400262.1000000341

237.895,24

Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas

OBRAS E INSTALAÇÕES 160500044905100000

120001.1545100313.0290000470

TOTAL: 300.358,24

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,05 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 300.358,24   (trezentos  mil trezentos e cinqü  enta e
oito reais  e vinte e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.341
Publicação Nº 135278

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006341/2018
Data 05/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.123,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1201000

4.763,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1203000

41.643,11

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

83,40

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100002.1030100202.065

33903900000

0000039

1203000

TOTAL: 51.612,51

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 51.612,51 (cinqü  enta e um mil seiscentos e doze reais  e cinqü  enta e um centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

83,40

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160400033903900000

100001.1012200032.0590000010

6.000,00

Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS

MATERIAL DE CONSUMO 120100033903000000

100002.1030100202.0640000027

10.000,00

Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100031909200000

100002.1030100202.0660000046

500,00

Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100002.1030100202.0660000049

500,00

Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

100002.1030100202.0660000050

2.000,00

Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100002.1030100202.0660000052

1.000,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Sanitária

MATERIAL DE CONSUMO 120300033903000000

100004.1030400222.0760000067

500,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Sanitária

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100004.1030400222.0760000070

13.143,11

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

MATERIAL DE CONSUMO 120300033903000000

100004.1030500222.0770000075

8.000,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100004.1030500222.0770000076

9.886,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120300033903900000

100004.1030500222.0770000077

TOTAL: 51.612,51

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.342
Publicação Nº 135280

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006342/2018
Data 10/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

361,52

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.0412200032.008

33903900000

0000080

1000000

20.800,00

Concessão de Benefícios Assistenciais e Eventuais

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110001.0824400262.101

33903900000

0000345

1399000

TOTAL: 21.161,52

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 21.161,52 (vinte e um mil  cento e sessenta e um reais  e cinqü  enta e dois centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

361,52

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

060001.0412200032.0080000083

20.800,00

Concessão de Benefícios Assistenciais e Eventuais

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 139900033903200000

110001.0824400262.1010000343

TOTAL: 21.161,52

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,10 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 21.161,52   (vinte e um mil  cento e sessenta e um
reais  e cinqü  enta e dois centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.343
Publicação Nº 135281

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006343/2018
Data 10/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.607,90

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

TOTAL: 5.607,90

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 5.607,90 (cinco mil seiscentos e sete reais  e noventa  centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

5.607,90

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100002.1030100202.0690000056

TOTAL: 5.607,90

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.345
Publicação Nº 135283

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006345/2018
Data 11/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

36.000,00

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100002.1030100202.065

33903900000

0000039

1201000

47.700,00

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100002.1030100202.065

33903900000

0000039

1203000

122.999,99

Manutenção de convenio com a FUMATRE

SUBVENÇÕES SOCIAIS

100003.1030200212.147

33504300000

0000066

1201000

TOTAL: 206.699,99

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 206.699,99 (duzentos e seis mil seiscentos e noventa e nove reais  e noventa e nove centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

10.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100033909200000

100001.1012200032.0590000013

10.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120300033909200000

100001.1012200032.0590000013

36.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100001.1012200032.0590000015

25.000,00

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100031909200000

100002.1030100202.0650000035

5.455,36

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100031909200000

100004.1030500222.0770000073

12.351,87

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120300033903900000

100004.1030500222.0770000077

60.192,76

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 120100033904600000

100004.1030500222.0770000078

47.700,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento

OBRAS E INSTALAÇÕES 120100044905100000

100007.1030100193.0180000098

TOTAL: 206.699,99

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.346
Publicação Nº 135284

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006346/2018
Data 11/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

39.400,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100001.1012200032.059

33903900000

0000010

1203000

10.500,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100004.1030500222.077

33903900000

0000077

1203000

TOTAL: 49.900,00

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil novecentos  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120100033909300000

100001.1012200032.0590000014

586,62

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100001.1012200032.0590000015

1.819,01

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO 120300033903000000

100002.1030100202.0650000037

14.649,73

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100002.1030100202.0650000038

4.544,64

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100031909200000

100004.1030500222.0770000073

12.300,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento

OBRAS E INSTALAÇÕES 120100044905100000

100007.1030100193.0180000098

15.000,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento

OBRAS E INSTALAÇÕES 120300044905100000

100007.1030100193.0180000098

TOTAL: 49.900,00

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.348
Publicação Nº 135286

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006348/2018
Data 11/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

22.140,50

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1212200032.027

33903900000

0000148

1000000

TOTAL: 22.140,50

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 22.140,50 (vinte e dois mil  cento e quarenta  reais  e cinqü  enta  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

10.000,00

Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080003.1339200172.0510000262

10.000,00

Realização de Eventos de Promoção Cultural

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

080003.1339200172.0520000266

2.140,50

Incentivo e fomento das atividades culturais

CONTRIBUIÇÕES 100000033904100000

080003.1339200172.1660000276

TOTAL: 22.140,50

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,11 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 22.140,50   (vinte e dois mil  cento e quarenta  reais
e cinqü  enta  centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.351
Publicação Nº 135289

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006351/2018
Data 17/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10.151,78

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1201000

22.540,62

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100001.1012200032.059

44905200000

0000015

1201000

10.656,00

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.061

33903000000

0000016

1201000

TOTAL: 43.348,40

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 43.348,40 (quarenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais  e quarenta  centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.369,23

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100001.1012200032.0590000009

8.023,85

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160400033903900000

100001.1012200032.0590000010

10.656,00

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100001.1012200032.0610000019

5.000,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde de Pronto Atendimento

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 120100044906100000

100001.1030100193.0180000020

500,00

Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100002.1030100202.0640000028

299,32

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

100002.1030100202.0690000055

10.000,00

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120300033903900000

100002.1030100202.0690000055

4.000,00

Manutenção das Ações Consorciadas de Saúde

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 120100044717000000

100003.1030200212.0730000064

500,00

Manutenção das Ações da Assistência Farmaceutica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100005.1030100232.0780000082

500,00

Treinamento e Capacitação de Pessoal

MATERIAL DE CONSUMO 120100033903000000

100006.1012200032.0600000083

500,00

Treinamento e Capacitação de Pessoal

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120100033903600000

100006.1012200032.0600000084

500,00

Treinamento e Capacitação de Pessoal

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

100006.1012200032.0600000085

500,00

Treinamento e Capacitação de Pessoal

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100006.1012200032.0600000086

500,00

Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Atenção Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100007.1030100203.0190000099

500,00

Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Atenção Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120300044905200000

100007.1030100203.0190000099

TOTAL: 43.348,40

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.353
Publicação Nº 135291

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006353/2018
Data 18/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

63.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

020001.0412200032.003

33903900000

0000008

1000000

1.041,88

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1212200032.027

33903900000

0000148

1000000

1.965,38

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1236100102.031

33903900000

0000175

1101000

10.458,12

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1236100102.031

33903900000

0000175

1102000

TOTAL: 76.465,38

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 76.465,38 (setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais  e trinta e oito centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

63.000,00

Aquisição de Veículos e Equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

020001.0412200033.0030000014

8.465,38

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110100033909300000

080001.1212200032.0270000151

5.000,00

Aquisição de veículos para transporte de acadêmicos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

080001.1236400143.0640000221

TOTAL: 76.465,38

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,18 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 76.465,38   (setenta e seis mil quatrocentos e
sessenta e cinco reais  e trinta e oito centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.355
Publicação Nº 135293

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006355/2018
Data 19/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

44.814,75

Custeio de Inativos e Pensionistas

PENSÕES DO RPPS

060001.0412200032.009

31900300000

0000086

1000000

2.135,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

080001.1212200032.027

33903900000

0000148

1101000

11.294,82

Manutenção das Atividades do CREAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

110001.0824400262.096

31901100000

0000312

1399000

650,00

Manutenção das Atividades do CRAS

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

110001.0824400262.097

33904600000

0000330

1301000

8.685,26

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

130001.2012200032.120

33903900000

0000502

1000000

3.530,00

Distribuição de mudas, sementes, sêmen, alevinos, embrião e outros

MATERIAL DE CONSUMO

130001.2060600362.122

33903000000

0000510

1000000

TOTAL: 71.109,83

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 71.109,83 (setenta e um mil  cento e nove reais  e oitenta e três centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

44.610,72

Custeio de Inativos e Pensionistas

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 100000031900100000

060001.0412200032.0090000085

204,03

Custeio de Inativos e Pensionistas

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100000033904600000

060001.0412200032.0090000087

2.135,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

080001.1212200032.0270000146

4.354,96

Manutenção das Atividades do CREAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110001.0824400262.0960000322

500,00

Manutenção das Atividades do CRAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110001.0824400262.0970000332

150,00

Manutenção das Atividades do CRAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130100044905200000

110001.0824400262.0970000332

6.939,86

Manutenção das Atividades do PAIF/CREAS

MATERIAL DE CONSUMO 139900033903000000

110001.0824400262.1090000351

8.685,26

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

130001.2012200032.1200000500

3.530,00

Distribuição de mudas, sementes, sêmen, alevinos, embrião e outros

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

130001.2060600362.1220000511

TOTAL: 71.109,83

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,19 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 71.109,83   (setenta e um mil  cento e nove reais  e
oitenta e três centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.356
Publicação Nº 135307

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006356/2018
Data 19/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

51,60

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1201000

21.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100001.1012200032.059

33903600000

0000009

1201000

9,10

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

1.690,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

100004.1030500222.077

33904600000

0000078

1201000

TOTAL: 22.750,70

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 22.750,70 (vinte e dois mil setecentos e cinqü  enta  reais  e setenta  centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

20.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120100031909200000

100001.1012200032.0590000005

60,70

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120100031909400000

100001.1012200032.0590000006

500,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120300033901400000

100001.1012200032.0590000007

500,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 120100033904700000

100001.1012200032.0590000012

40,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Sanitária

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120300033903600000

100004.1030400222.0760000068

1.650,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Sanitária

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120300033903900000

100004.1030400222.0760000069

TOTAL: 22.750,70

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.357
Publicação Nº 135310

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006357/2018
Data 23/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.235,20

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1203000

7.731,15

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

TOTAL: 9.966,35

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 9.966,35 (nove mil novecentos e sessenta e seis reais  e trinta e cinco centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

9.966,35

Aquisição de Exames e Procedimentos de Urgência e Emergência e Especialidades

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120300033903900000

100003.1030200212.0850000065

TOTAL: 9.966,35

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.358
Publicação Nº 135312

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006358/2018
Data 24/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

11.574,56

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110001.0812200032.086

31901300000

0000285

1000000

2.711,02

Manutenção das Atividades do CREAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110001.0824400262.096

31901300000

0000313

1000000

1.262,36

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

110002.0824300282.106

31901300000

0000434

1000000

TOTAL: 15.547,94

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 15.547,94 (quinze mil quinhentos e quarenta e sete reais  e noventa e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

500,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100000031900400000

110001.0812200032.0860000283

3.360,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

110001.0812200032.0860000291

10.425,58

Apoio Financeiro à Casa do Idoso

SUBVENÇÕES SOCIAIS 139900033504300000

110001.0824100262.0900000310

1.262,36

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

110002.0824300282.1060000439

TOTAL: 15.547,94

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,24 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 15.547,94   (quinze mil quinhentos e quarenta e sete
reais  e noventa e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.359
Publicação Nº 135313

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006359/2018
Data 24/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.040,00

Manutenção, Reforma e Ampliação do Estadio Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

085001.2781200152.177

33903000000

0000602

1000000

TOTAL: 1.040,00

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.040,00 (um mil quarenta  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.040,00

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

080002.2781200153.0160000257

TOTAL: 1.040,00

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL
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DECRETO N° 6.360
Publicação Nº 135314

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006360/2018
Data 24/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

475,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

060001.0412200032.008

33903900000

0000080

1000000

20.094,36

Manutenção das Atividades da Casa de Passagem

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110001.0824400272.092

33903900000

0000390

1399000

TOTAL: 20.569,36

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.569,36 (vinte  mil quinhentos e sessenta e nove reais  e trinta e seis centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

475,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100000033909200000

060001.0412200032.0080000083

500,00

Manutenção das Atividades com Crianças de 0 a 6 anos

MATERIAL DE CONSUMO 130100033903000000

110001.0824400262.1360000356

500,00

Manutenção das Atividades com Crianças de 0 a 6 anos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130100033903600000

110001.0824400262.1360000357

500,00

Reforma e Ampliação do CREAS

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

110001.0824400263.0690000380

18.094,36

Manutenção das Atividades da Casa de Passagem

MATERIAL DE CONSUMO 139900033903000000

110001.0824400272.0920000388

500,00

Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescencia - FIA

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

110002.0824300282.1050000429

TOTAL: 20.569,36

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,24 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 20.569,36   (vinte  mil quinhentos e sessenta e nove
reais  e trinta e seis centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.361
Publicação Nº 135315

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006361/2018
Data  

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

8.000,00

Manutenção das Atividades da Controladoria Interna

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

030001.0412400422.1500000029

5.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

050001.0412200032.1610000063

4.449,63

Aquisição de Veículos e equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160400044905200000

130001.2012200033.0420000509

500,00

Distribuição de mudas, sementes, sêmen, alevinos, embrião e outros

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

130001.2060600362.1220000514

31.059,64

Aquisição de veículos, equipamentos, máquinas e implementos agrícolas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150200044905200000

130001.2060600363.0380000527

TOTAL: 49.009,27

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,24 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 0,00   (zero), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.362
Publicação Nº 135316

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006362/2018
Data 24/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100001.1012200032.059

33903900000

0000010

1201000

TOTAL: 1.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.000,00 (um mil  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 120100033904600000

100001.1012200032.0590000011

TOTAL: 1.000,00

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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DECRETO N° 6.363
Publicação Nº 135317

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006363/2018
Data 30/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

720,00

Manutenção das atividades de enfrentamento da exploração e violência sexual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110001.0824400282.110

33903900000

0000416

1399000

942,54

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

130001.2012200032.120

33903900000

0000502

1000000

TOTAL: 1.662,54

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.662,54 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais  e cinqü  enta e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

720,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

110001.0812200032.0860000292

942,54

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

130001.2012200032.1200000500

TOTAL: 1.662,54

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,30 abril de 2018

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001860/2017.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 1.662,54   (um mil seiscentos e sessenta e dois reais
e cinqü  enta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.367
Publicação Nº 135321

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006367/2018
Data 03/05/2018 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

615,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.059

33903000000

0000008

1201000

6.166,80

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.065

33903000000

0000037

1203000

2.687,72

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

100004.1030500222.077

33904600000

0000078

1201000

TOTAL: 9.469,52

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 9.469,52 (nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais  e cinqü  enta e dois centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

6.781,80

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120100044905200000

100001.1012200032.0610000019

1.687,72

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120100031901100000

100004.1030500222.0770000071

1.000,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120300031901100000

100004.1030500222.0770000071

TOTAL: 9.469,52

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL
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Fundão

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCA-
ÇÃO  070/2014

Publicação Nº 135397

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
070/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1307/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: MARLI DA PENHA GRAZZIOTTI GREGÓRIO

CPF:475.013.327-20

OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de vigência do contrato de locação nº 070/2014, 
por mais 12 (doze) meses, contados do prazo final do con-
trato, qual seja, 19/05/2018.

VALOR: Fica reajustado o valor da locação para R$ 
1.413,84 (Hum mil e quatrocentos e treze reais e oitenta e 
quatro centavos) mensais, conforme índice acumulado de 
-0,4338900%, conforme IGP-M.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 005 – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO

005100.1212200022.079 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Educação

3339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de Recurso: 11010000 – MDE; 16040000 - Royalties

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo 
Aditivo.

Fundão/ES, 14 de maio de 2018.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 2315.18
Publicação Nº 135404

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 2315/2018

OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Unidade Mista 
de Saúde Dr. César Agostini.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUN-
DÃO/ES

CNPJ Nº: 14.884.701/0001-45

CONTRATADA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 35.997.345/0001-48

VALOR TOTAL: R$ 5.165,00 (cinco mil cento e sessenta 
cinco reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 02 de maio de 2018.

Edmilson Carvalho de Araújo

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Fundão

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 2315.18
Publicação Nº 135406

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo des-
crita:

PROCESSO nº 2315/2018

OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Unidade Mista 
de Saúde Dr. César Agostini.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUN-
DÃO/ES

CNPJ Nº: 14.884.701/0001-45

CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA

CNPJ Nº: 67.729.178/0004-91

VALOR TOTAL: R$ 6.038,96 (seis mil e trinta e oito reais e 
noventa seis centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/1993.

Fundão/ES, 02 de maio de 2018.

Edmilson Carvalho de Araújo

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Fundão



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 195

Governador Lindenberg

Prefeitura

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA Nº. 033/2018
Publicação Nº 135337

ERRATA

Errata da publicação do extrato de Contrato, publicado no 
dia 11/05/2018 no DOM Referente à Ata de Registro de 
Preços nº. 034/2018

ONDE SE LÊ:

CONTRATADA:

PROCESSO: 025/2018

LEIA-SE:

CONTRATADA: TOTI & FILHOS LTDA EPP

PROCESSO: 077.540/2018

Ilson Edenes Stocco

Gestor do Fundo Municipal de Saúde em Exercício

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 028/ 
2018

Publicação Nº 135303

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 76.692/2018

Pregão Presencial nº: 028/2018

O Prefeito Municipal de Governador Lindenberg – Estado 
do Espírito Santo, tendo em vista o que consta do pro-
cesso nº 76.692/2018, a Adjudicação do Pregoeiro e do 
Parecer Jurídico, referente à licitação na modalidade Pre-
gão Presencial, especificada acima objetivando a escolha 
da proposta mais vantajosa para formalização de regis-
tro de preços para futura e eventual aquisição de pães, 
destinados a lanches dos servidores, em atendimento às 
Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito deste Mu-
nicípio, HOMOLOGA o resultado da presente licitação, e 
autoriza a contratação da empresa vencedora: DIAS E 
PANCIERI LTDA - ME nos lotes 1 e 2, no valor total de R$ 
75.723,50 (setenta e cinco mil setecentos e vinte e três 
reais e cinquenta centavos), atendidos os termos da Lei 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, sendo 
vencedora do certame.

Governador Lindenberg/ES, 14 de maio de 2018.

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMO DA ATA Nº. 034/2018
Publicação Nº 135335

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018.

Aos 14(quatorze) dias do mês de Maio do ano de dois mil 
e dezoito, o Município de Governador Lindenberg/ES, Pes-
soa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o N. º 
04.217.786/0001-54 com sede na Rua Adelino Lubiana, s/n 
– Centro - CEP 29.720-000 – Governador Lindenberg - ES, 
neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE, re-
presentada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. GERALDO LOSS, 
brasileiro, solteiro, portador do CPF: nº. 526.721.407-82, 
residente e domiciliado no Córrego Independência, S/N – 
Governador Lindenberg/ES, CEP:29.720-000, RESOLVE 
registrar os preços da empresa ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA 
- ME, inscrita no CNPJ (MF) Nº. 18.114.542/0001-50, com 
sede à Rua Dionisio Falqueto, nº. 564 – Bloco D – Centro 
– Centro – Marilândia/ES – Cep: 29.725-000 – Tel.: (27) 
99633-0401/99228-9359, representada pelo Sr. ADELSON 
DE OLIVEIRA ROVETTA, brasileiro, casado, empresário, 
portador do CPF: 119.457.117-44, residente e domiciliado 
à Rua Espírito Santo, nº. 50 – Centro, Beco 15 de Novem-
bro- Marilândia/ES, Cep: 29.725-000, nas quantidades e 
especificações estimadas, de acordo com a classificação 
por lote atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Pre-
ços nº 034/2018, Pregão Presencial nº 024/2018 e Proces-
so nº. 077.552/2018, sujeitando-se as partes às normas 
constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e em 
conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0.1 - A presente Ata tem por objeto a formalização de 
registro de preços para futura e eventual Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e demais serviços que 
se fizerem necessários em aparelhos de Ar Condicionado, 
bem como outros que por obrigação contratual, a munici-
palidade deva dar manutenção e demais que porventura 
venham a ser acrescidos ou substituídos pela Municipalida-
de, e compreendendo ainda, realocação e remanejamento 
físico interno e externo dos equipamentos, em atendimen-
to as Secretarias Municipais da Prefeitura de Governador 
Lindenberg - ES, em conformidade com o Pregão Presen-
cial nº 024/2018 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

2.1 - O valor a ser pago, pela execução do objeto da pre-
sente Ata será, o especificado abaixo, pagáveis, mediante 
execução nos termos previstos nesta Ata e a Ordem de for-
necimento/serviço, e nele estão inclusos todas as espécies 
de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 
mão de obra e quaisquer despesas inerentes ao serviço.

2.2 – O lote a ter seu preço registrado, é o especificado 
abaixo:
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Item Especificação do Objeto Unid. Quant.
Valor Unit. 

(R$)
Valor Total 

(R$)

01

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 
TIPO JANELA 7.500 BTU'S Á 12.000 BTU'S CONFORME AS DETERMI-
NAÇÕES DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTRO-
LE EM ANEXO

SERV 48 127,69 6.129,12

02

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 
TIPO JANELA 18.000 BTU'S À 24.000 BTU'S CONFORME AS DETERMI-
NAÇÕES DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTRO-
LE EM ANEXO

SERV 20 158,51 3.170,20

03

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT 9.000 BTU'S À 12.000 BTU'S CONFORME AS DETERMINA-
ÇÕES DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE 
EM ANEXO

SERV 48 176,12 8.453,76

04

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT 18.000 BTU'S À 24.000 BTU'S CONFORME AS DETERMINA-
ÇÕES DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE 
EM ANEXO

SERV 60 211,35 12.681,00

05

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARCONDICIONADO TIPO 
JANELA 7.500 BTU'S À 12.000 BTU'S CONFORME AS DETERMINAÇÕES 
DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE EM 
ANEXO

SERV 24 176,12 4.226,88

06

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO 
JANELA 18.000 BTU'S À 24.000 BTU'S CONFORME AS DETERMINA-
ÇÕES DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE 
EM ANEXO

SERV 6 211,35 1.268,10

07

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ARCONDICIONADO TIPO 
SPLINT 9.000 BTU'S À 12.000 BTU'S CONFORME AS DETERMINAÇÕES 
DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE EM 
ANEXO

SERV 32 246,57 7.890,24

08

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO 
SPLINT 18.000 BTU'S À 24.000 BTU'S CONFORME AS DETERMINA-
ÇÕES DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE 
EM ANEXO

SERV 26 308,21 8.013,46

09

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E/ OU DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIO-
NADO TIPO SLINT - COMPLETO (EXCETO PONTO DE ALIMENTAÇÃO 
ELETRICA E DRENO), DEVENDO ESTAR INCLUSO TODOS OS VALORES 
E ENCARGOS CONCERNENTES AOS MATERIAIS EMPREGADOS NA RE-
ALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, ISOLAMENTO 
TÉRMICO, GÁS REFRIGERANTE, MÃO DE OBRA, TAXAS, IMPOSTOS, 
BEM COMO DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, COMPRIMEN-
TO DA LINHA DE ATÉ 3 (TRES) METROS.

SERV 26 352,24 9.158,24

10

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E/ OU DESINTALAÇÃO DE AR CONDI-
CIONADO TIPO TIPO JANELA - COMPLETO (EXCETO PONTO DE ALI-
MENTAÇÃO ELETRICA E DRENO), DEVENDO ESTAR INCLUSO TODOS 
OS VALORES E ENCARGOS CONCERNENTES AOS MATERIAIS EMPRE-
GADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, 
ISOLAMENTO TÉRMICO, GÁS REFRIGERANTE, MÃO DE OBRA, TAXAS, 
IMPOSTOS, BEM COMO DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, 
COMPRIMENTO DA LINHA DE ATÉ 3 (TRES) METROS.

SERV 12 246,57 2.958,84

VALOR TOTAL:  R$63.950,00 (Sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais)
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2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Ad-
ministração a firmar contratações que deles poderão advir, 
exceto em seu quantitativo mínimo, facultada a realização 
de licitação específica ou a contratação direta para a aqui-
sição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 
8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.

2.4. DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

2.4.1. Os aparelhos de ar condicionado passíveis de pres-
tação dos serviços, objeto da contratação, são os que en-
contram-se discriminados no ITEM 17 do Termo de Refe-
rência anexo ao Pregão Presencial nº 024/2018.

2.4.2. Serão objetos de prestação dos serviços os apa-
relhos de ar condicionado que vierem a ser adquiridos 
a qualquer titulo no período de vigência da contratação, 
igualmente sujeitos às disposições do presente termo, do 
futuro edital e contrato, excetuando os aparelhos e equi-
pamentos que estejam em garantia de fábrica.

2.4.3. Os aparelhos de ar condicionado enquanto estive-
ram na garantia do fabricante, terão a manutenção corre-
tiva nas autorizadas credenciadas, encaminhada a estas 
pelo gestor do contrato, através de dispensa de licitação, 
com fulcro no artigo 24, inciso XVII da lei 8.666/93, caso 
a empresa vencedora do certame não seja autorizada da 
marca.

2.4.4. A manutenção, objeto desta contratação, deverá 
ser efetivada nos aparelhos da propriedade deste CON-
TRATANTE, bem como outros que por obrigação contratu-
al, a municipalidade deva dar manutenção e demais que 
porventura venham a ser acrescidos ou substituídos pela 
Municipalidade, igualmente sujeitos às disposições do pre-
sente termo, do futuro edital e contrato.

2.5 – DA ESPECIFICAÇÃO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.5.1. A prestação de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva consiste na execução de serviços técnicos 
especializados, necessários e indispensáveis ao funciona-
mento regular dos aparelhos de ar condicionado instalados 
nas dependências dos setores pertencentes às Secretarias 
Municipais, e deverá ser prestada com fornecimento de 
mão-de obra especializada e ferramental próprio, da CON-
TRATADA.

2.5.1.1. Consta no ITEM 19 deste Termo de Referência o 
PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle que 
trata dos procedimentos a serem realizado para Manuten-
ção Preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condi-
cionado.

2.5.1.2. Considera-se MANUTENÇÃO PREVENTIVA os pro-
cedimentos de manutenções visando prevenir situações 
que possam gerar falhas ou defeitos em quaisquer equi-
pamentos, incluindo a realização das tarefas constantes 
da rotina do PMOC - Plano de Manutenção, Operação e 
Controle;

I. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas me-
diante a solicitação da Secretária Requerente, preferen-
cialmente de segunda a sexta-feira de 8h às 16h.

II. A manutenção preventiva deverá ser executada no local 
onde se encontram os aparelhos.

2.5.1.3 Considera-se MANUTENÇÃO CORRETIVA àquela 
que visa reparar todos os defeitos, falhas ou irregulari-
dades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamen-
to dos equipamentos, bem como a substituição de peças 
defeituosas ou faltantes; Incluindo a realização das tare-
fas constantes da rotina do PMOC - Plano de Manutenção, 
Operação e Controle;

I. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Deverão ser realizadas a 
partir da formalização do chamado CONTRATANTE, atra-
vés de e-mail;

II. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até 
02 (duas) horas e a conclusão dos serviços em até 24 (vin-
te e quatro) horas do chamado;

III. O prazo para correção será contado entre dias úteis e 
poderá ser prorrogado mediante justificativas formaliza-
das ao Fiscal do Contrato;

IV. Caso o aparelho, comprovadamente necessite ser des-
locado para manutenção corretiva em oficina, deverá ter 
autorização da Fiscalização do Contrato e retornar ao seu 
local de origem em perfeitas condições no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atendimento 
ao chamado;

V. Os aparelhos submetidos à manutenção corretiva, den-
tro das instalações do CONTRATANTE ou na oficina da 
CONTRATADA, somente terá seu chamado considerado 
atendido após a apresentação de relatório dos serviços 
executados e de peças substituídas.

2.5.1.3.1. A necessidade da Manutenção Corretiva pode 
advir de problema mecânico, elétrico, desgaste natural do 
equipamento ou manuseio errado por parte do usuário, 
devendo estar concluída em até 24 (vinte e quatro) horas 
a partir da solicitação do Fiscal do Contrato.

2.5.1.3.2. Essa manutenção consistirá no atendimento às 
solicitações do CONTRATANTE, sempre que houver para-
lisação do equipamento, funcionamento inadequado ou 
quando for detectada a necessidade de recuperação, subs-
tituição de peças ou a correção de defeitos que venham a 
prejudicar o funcionamento de quaisquer equipamentos.

2.5.2. Entende-se que a instalação de cada aparelho de 
ar condicionado deverá ser completa (exceto ponto de ali-
mentação elétrica e dreno), devendo estar inclusos todos 
os valores e encargos concernentes aos materiais empre-
gados na realização dos serviços, inclusive tubulações, 
suportes, isolamento térmico, gás refrigerante, mão de 
obra, taxas, impostos, bem como demais despesas diretas 
e indiretas, entregando o serviço com todos os itens em 
perfeito funcionamento. Ficará a cargo da CONTRATADA 
o custo relativo à tubulação frigorígena com a capacidade 
e tamanho necessários para a interligação entre a unida-
de evaporadora e a unidade condensadora, com distância 
máxima de até 3 (três) metros.

2.5.3. Os serviços de desinstalação compreendem o reco-
lhimento do gás refrigerante para o compressor, retirada 
da evaporadora e condensadora e remoção da tubulação 
frigorígena existente.
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2.5.4. O CONTRATANTE emitirá uma autorização de forne-
cimento, cujo preço tenha sido registrado na(s) Ata(s) de 
Registro de Preços, com a respectiva nota de empenho, de 
acordo com a demanda necessária, através da Secreta-
ria Requerente, autorizando a prestação de serviços pela 
CONTRATADA.

2.5.5. A prestação dos serviços deverá ser realizada no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, con-
tados a partir emissão da autorização de fornecimento, 
nos locais indicados pela Secretaria Requerente, em con-
formidade com as especificações e quantidades descritas 
na respectiva autorização de fornecimento emitida.

2.5.5.1. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade 
de cumprir com o prazo estabelecido, deverá protocolar 
solicitação de prorrogação de prazo, da qual deverão cons-
tar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente 
justificado, e o novo prazo previsto para a prestação de 
serviços.

2.5.5.2. A solicitação de prorrogação de prazo será anali-
sada pelo CONTRATANTE na forma da lei e de acordo com 
os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, infor-
mando-se a CONTRATADA da decisão proferida.

2.5.5.3. Em caso de denegação da prorrogação do prazo 
de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, a CONTRA-
TADA deverá imediatamente realizar os serviços.

2.5.6. Os serviços deverão ser executados por técnicos es-
pecializados, sob a supervisão direta da CONTRATADA, a 
fim de manter os equipamentos adequadamente ajustados 
e em perfeito estado de conservação e funcionamento;

2.5.7. Os serviços serão executados no horário e nos dias 
normais de expediente da CONTRATANTE, poderá ocorrer 
à eventual execução fora do horário normal de expediente 
da CONTRATADA, no entanto não implicará adicional de 
preço baseado nos acréscimos relativos aos prêmios de 
horas extras.

2.5.8. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar 
para a realização dos serviços uniformizados e portando 
documento de identificação.

2.5.9. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE telefone 
fixo, celular, com o nome do respectivo técnico plantonista.

2.5.10. Caso o aparelho, comprovadamente, necessite ser 
deslocado para a oficina da CONTRATADA a fim de receber 
manutenção corretiva/preventiva, deverá ter autorização 
da fiscalização da CONTRATANTE e retornar ao local de 
origem em perfeitas condições de uso no prazo máximo de 
5 (cinco) dias corridos, a contar da data do atendimento 
ao chamado.

2.5.10.1. Caracterizada a necessidade da manutenção de 
qualquer aparelho ser efetuada nas dependências da CON-
TRATADA, esta assumirá a responsabilidade da retirada e 
reinstalação do equipamento, bem como o ônus do trans-
porte, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE.

2.5.10.2. Os serviços, que porventura se fizerem necessá-
rios externamente, deverão ser executados somente nas 
dependências da empresa CONTRATADA, em local coberto, 

limpo e fechado, de modo que ofereça segurança, inclusive 
da CONTRATADA, visto se tratar de aparelhos que compõe 
o patrimônio do CONTRATANTE, sendo necessário deixá-
-los livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e de-
mais intempéries.

2.5.11. Todo aparelho submetido à manutenção corretiva 
e preventiva, dentro das instalações da CONTRATANTE ou 
na oficina da CONTRATADA, somente terá seu chamado 
considerado atendido com a apresentação de relatório dos 
serviços executados e de peças substituídas.

2.5.12. A CONTRATADA deverá: reparar, corrigir, remover 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as 
peças utilizadas em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções;

2.5.13. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos 
danos causados diretamente e por seus empregados, à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato;

2.5.14. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por 
qualquer acidente que venha ocorrer com seus emprega-
dos;

2.5.15. A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE a 
salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações 
de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em 
decorrência do cumprimento do Contrato;

2.5.16. A CONTRATADA deverá manter devidamente lim-
pos os locais onde se realizarem os serviços;

2.5.17. A CONTRATADA deverá refazer todo e qualquer 
serviço não aprovado pela CONTRATANTE, sem qualquer 
ônus adicional;

2.5.18. A CONTRATADA deverá substituir qualquer empre-
gado responsável pela execução dos serviços que, com-
provadamente e por recomendação da fiscalização, causar 
embaraço a boa execução do Contrato;

2.5.19. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo 
o ferramental, materiais, insumos, dispositivos e apare-
lhos adequados à perfeita execução do Contrato;

2.5.20. A CONTRATADA deverá iniciar a execução da ma-
nutenção preventiva e corretiva dos aparelhos assim que 
for emitida a Autorização de Fornecimento/Execução. No 
término do serviço deverá emitir um relatório detalhado 
dos serviços executados, entregando ao fiscal do contrato 
o original assinado pelo técnico que executou o serviço, no 
mesmo dia do atendimento. Os formulários deverão ser 
padronizados e acertados de comum acordo entre o CON-
TRATANTE e a CONTRATADA;

2.5.21. A CONTRATADA deverá promover a instalação e 
desinstalação dos aparelhos de ar condicionado dentro do 
mesmo imóvel, visando o melhor aproveitamento da capa-
cidade térmica dos equipamentos já instalados.

2.5.22. Tais serviços serão realizados mediante “chama-
do” realizado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, em dias 
úteis, de 08h00min às 17h00min, em ambientes adminis-
trativos.
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2.5.23. A CONTRATADA deverá executar a manutenção 
corretiva emergencial no prazo máximo de 08 (oito) horas, 
a partir da solicitação feita pelo gestor/fiscal do contrato, 
por meio de telefone, fax ou outro meio qualquer de co-
municação.

2.5.23.1. Entende-se como manutenção corretiva emer-
gencial os atendimentos que visem à correção de vaza-
mento, curtos-circuitos ou quaisquer outros defeitos que 
apresentem risco de dano a equipamentos, usuários e do-
cumentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e inclusos 
todos os tributos e, ou encargos sociais.

3.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos pre-
ços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do 
Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 
8.666/93.

3.3 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada de-
verá solicitar formalmente a PREFEITURA, devidamente 
acompanhada de documentos que comprovem a proce-
dência do pedido.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
DE PREÇOS OU RECISÃO

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguin-
tes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado 
interesse público, ou quando a DETENTORA DA ATA:

a) - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Pre-
ços;

b) - Não formalizar contrato decorrente do Registro de 
Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de 
se tornar este superior aos praticados no mercado;

d) - Incorrer em inexecução total ou parcial da ata decor-
rente do registro de preços;

4.1.2 – Pela DETENTORA DA ATA, quando, mediante so-
licitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, 
por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às 
exigências do instrumento convocatório e da Ata de Regis-
tro de Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Ad-
ministração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, 
será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a pos-
sibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando 
motivada pela ocorrência de infração cometida pelo par-
ticular, observados os critérios estabelecidos na cláusula 
décima primeira deste instrumento.

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará co-
nhecimento ao DETENTORA DA ATA, mediante o envio de 
correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da DETENTORA DA ATA, a comunicação será efe-
tivada através de publicação na imprensa oficial, conside-
rando-se cancelado o preço registrado, a contar do tercei-
ro dia subsequente ao da publicação.

4.5 - A solicitação, pela DETENTORA DA ATA, de cance-
lamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a 
comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apre-
ciação, avaliação e decisão da Administração.

4.6 - A rescisão da Ata poderá ocorrer também, nas hipó-
teses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 
8.666/93, no que couberem, com aplicação do art. 80 da 
mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMEN-
TO

5.1. O faturamento dos serviços ocorrerá no ato da efe-
tivação dos mesmos, conforme a Autorização de forneci-
mento e nota de empenho, mediante apresentação dos 
documentos (s) fiscal (is) hábil (eis) de serviços, sem 
emendas ou rasuras.

5.2. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal 
de Finanças do Município de Governador Lindenberg, dire-
tamente pela Tesouraria ou através de depósito em conta 
corrente da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal 
(is) /Notas Fiscais, acompanhada da liquidação.

5.2.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRA-
TANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do 
fiscal do contrato, o qual emitirá atestado comprovando a 
prestação de serviços.

5.2.2. Após o prazo acima referenciado será paga multa 
financeira nos seguintes termos:

VM = VF x 0,33 x ND

100

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso

5.2.3. Incumbirá a CONTRATADA, a iniciativa e o encargo 
do cálculo minucioso de cada fatura devida, a ser revisto 
e aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se à respectiva 
discriminação dos serviços efetuados, o memorial de cál-
culo da fatura.

5.3. O pagamento das faturas somente será efetivado com 
apresentação do original ou de cópia autenticada dos se-
guintes documentos, válidos na data das notas fiscais, em 
relação ao período a que se referirem os faturamentos, os 
quais deverão ser entregues, juntamente com o respectivo 
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documento fiscal, e ainda, os quais serão anexados ao 
processo de pagamento:

a) Certidões negativas de débitos atualizadas relativas à 
Fazenda Pública Municipal, Estadual, Federal conjunta com 
a União e perante a Justiça do Trabalho;

b) Certidão negativa de débito atualizada perante o INSS 
e o Certificado de Regularidade do FGTS.

5.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos 
fiscais, os mesmos serão devolvidos a contratada para 
correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para 
pagamento sejam considerados a partir da data da apre-
sentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

5.5. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não 
cumprimento das obrigações que possam de qualquer for-
ma, prejudicar o interesse do CONTRATANTE.

5.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a corres-
pondente prestação de serviços.

5.7. Os preços decorrentes dos serviços em epígrafe serão 
fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos.

5.8. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA de-
verá manter as mesmas condições previstas no edital do 
certame licitatório no que concerne a “Proposta de Preços” 
e a “Habilitação”.

5.9. A CONTRATADA, será responsável pela prestação de 
serviços, aos preços unitários por ela propostos e aceitos 
pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços 
é de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação 
no Diário Oficial dos municípios do Estado do Espírito San-
to – DOM/ES, vedada a sua prorrogação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 – As despesas inerentes a esse pregão ocorrerão à 
conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos 
e entidades da administração direta e indireta que aderi-
rem à contratação e serão especificadas ao tempo da or-
dem de emissão de fornecimento.

CLÁUSULA OITAVA - DA RETIRADA DA ORDEM DE SER-
VIÇO/FORNECIMENTO, DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO 
DO OBJETO E DA GRANTIA PELA PRESTAÇÃO DOS SER-
VIÇOS

8.1. O CONTRATADO ficará obrigado a prestar os serviços 
nas condições contratadas com o Município de Governa-
dor Lindenberg, CONFORME da Ata de Registro de Preço 
e recebimento da respectiva ordem de fornecimento que 
advém desta licitação.

8.2 – O prazo para a retirada da Ordem de fornecimento, 
após a convocação, é de 02 (dois) dias úteis.

8.3 – As Ordens de fornecimento, serão expedidas confor-
me necessidades das secretarias requerente.

8.4 – No caso do(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, 
dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 
não atender a exigência do item anterior (8.2), desatender 
ao disposto no Termo de Referência – Anexo I – Demais 
Condições, não assinar a Ata de Registro de Preços ou dei-
xar entregar os produtos, objeto desta licitação, aplicar-
se-á o previsto no art. 7º, da Lei nº 10.520/02.

8.5 – A licitante que não cumprir o item 8.2 do edital, te-
rão sua Ata de Registro de Preços, cancelada.

8.6 – Os serviços deverão ser executados, nos dias e horá-
rios a serem estipulados, nas ordens de serviço.

8.7. No recebimento e aceitação do objeto serão observa-
das, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 
a 76 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.8. Os serviços serão recebidos:

I. Provisoriamente, pela Secretaria Requerente do Municí-
pio, em até 05 (cinco) dias úteis para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com a especificação;

II. Definitivamente, por um representante da Secretaria 
Municipal de Administração (Fiscal do contrato), após a 
verificação da qualidade e quantidade do mesmo, e conse-
quente aceitação.

8.9. Será rejeitado no recebimento, os serviços ou mate-
rial necessário para manutenção dos equipamentos de ar 
condicionado aqueles com especificações e marcas dife-
rentes daquelas contratadas, devendo a sua substituição 
ocorrer na forma e prazo definidos a seguir:

8.9.1. Constatadas irregularidades nos serviços prestados, 
o CONTRATANTE, poderá:

a). Se disser respeito a serviços prestados em desconfor-
midade com as especificações dos serviços, qualquer dos 
demais motivos elencados nestes itens, rejeitá-lo no todo 
ou em parte, determinando sua substituição ou rescindin-
do a prestação dos serviços, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis;

a.1). Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá 
fazê-la em conformidade com a indicação da Administra-
ção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado;

b.1). Na hipótese de complementação, a CONTRATADA 
deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CON-
TRATANTE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, con-
tados da notificação por escrito, mantido o preço inicial-
mente contratado.

8.10. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas ex-
pensas, no total ou em parte, o(s) serviço(s) ou peça(s) 
em que se verificar(em) inconsistência(s).

8.11. Todos os componentes destinados à reparação dos 
equipamentos deverão ser novos e originais, com garantia 
mínima de 6 (seis) meses, contados a partir da data de 
sua instalação e comprovados por meio de Atestado Fiscal 
emitido pelo Gestor/Fiscal do Contrato;
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8.12. Os serviços de manutenção preventiva e correti-
va terão garantia mínima de 6 (seis) meses, a partir de 
sua data de aceite dos serviços comprovados por meio de 
Atestado Fiscal emitido pelo Gestor/Fiscal do Contrato;

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DENTENTORA 
DA ATA

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da 
Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

I. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de for-
ma que os serviços seja realizada com esmero, perfeição e 
solucionar os problemas que porventura venham a surgir;

II. Entregar com pontualidade os serviços solicitados, den-
tro dos prazos pré-estabelecidos

III. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRA-
TANTE, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 
verificada, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias;

IV. atender com prontidão as reclamações por parte do 
recebedor dos serviços, objeto da contratação;

V. Manter, durante a vigência da contratação, em compa-
tibilidade com as obrigações assumidas, todas as condi-
ções de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação 
que possa comprometer a continuidade dos serviços, bem 
como substituir os documentos com prazo de validade ex-
pirado;

VI. O acondicionamento e transporte dos equipamentos e 
materiais exigidos para a contratação responsabilizando-
se pelas deteriorações ocorridas decorrentes de más con-
dições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;

VII. Trocar às suas expensas, todos os equipamentos e 
materiais utilizados para a efetiva prestação dos serviços 
considerados inadequados, a critério da fiscalização do 
CONTRATANTE;

VIII. Suportar todas as despesas com deslocamento, 
encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, além de 
quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumpri-
mento dos serviços;

IX. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qual-
quer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemen-
to relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas 
ao seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento 
que vierem a ocorrer.

X. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa 
ou dolo na execução dos serviços.

XI. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos 
serviços, conforme legislação vigente e submeter-se à fis-
calização da Secretaria, através do fiscal de contrato, que 
acompanhará a prestação dos serviços.

XII. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade por 
quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 

empregados em serviço, cumprindo todas as obrigações 
quantos às leis trabalhistas e previdenciárias;

XIII. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamen-
te ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua cul-
pa ou dolo na execução dos serviços.

XIV. Atender prontamente qualquer exigência de fiscaliza-
ção inerente ao objeto contratado.

XV. Realizar os serviços que trata este Termo de Refe-
rência, de acordo com a proposta apresentada e normas 
legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e 
indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações as-
sumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, observando 
sempre os critérios dos serviços a serem prestados;

XVI. Prestar os serviços que são objetos deste Termo de 
Referência por meio de mão-de-obra especializada e devi-
damente qualificada, de acordo com a legislação vigente, 
necessária e indispensável à execução dos serviços;

XVII. Iniciar a prestação do serviço para o qual foi contra-
tado mediante Ordem de Serviços emitida pela CONTRA-
TANTE;

XVIII. Responder pelos danos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços que são objeto do 
presente Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamen-
to pela CONTRATANTE;

XIX. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração 
seja qual for, desde que praticada por seus técnicos duran-
te a execução dos serviços que lhe couber prestar, ainda 
que no recinto do CONTRATANTE;

XX. Responder pelo cumprimento dos postulados legais 
vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, bem 
como, ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de to-
das as obrigações estabelecidas no contrato a ser firmado 
entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados;

XXI. Zelar pela perfeita execução dos serviços que lhe cou-
ber prestar, devendo as falhas que porventura venham a 
ocorrer, serem sanadas no prazo determinado nas obriga-
ções contratuais previstas no contrato a ser firmado entre 
as partes;

XXII. Prestar o serviço para o qual foi contratado, dentro 
dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, 
às recomendações aceitas pelas normas técnicas da ABNT 
pertinentes a realização dos serviços;

XXIII. Atender prontamente quaisquer exigências do re-
presentante da CONTRATANTE inerentes ao objeto deste 
Termo de Referência;

XXIV. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclareci-
mentos julgados necessários;

XXV. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o con-
trato, nem subcontratar qualquer parte da prestação de 
serviço a que está obrigada;
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XXVI. Comunicar a CONTRATANTE os eventuais casos for-
tuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias 
úteis após a verificação do fato e apresentar os documen-
tos comprobatórios para a respectiva aprovação, em até 5 
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrên-
cia, sob pena de não serem considerados;

XXVII. Responsabilizar-se por todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação específica de aci-
dentes do trabalho, quando, forem vítimas seus emprega-
dos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 
ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE, 
ficando, ainda, esta, isenta de qualquer vínculo emprega-
tício com os mesmos;

XXVIII. Manter, durante todo o período de vigência do 
contrato, um preposto aceito pela CONTRATANTE, para ge-
renciamento dos serviços que lhe couber prestarem e re-
presentação da CONTRATADA sempre que for necessário;

XXIX. Acatar as orientações, da CONTRATANTE sujeitan-
do-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas;

XXX. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servi-
ços que são objeto deste Termo de Referência, nas datas, 
quantidades e qualidade exigidas;

XXXI. Deverá realizar as intervenções necessárias, como 
furos, aberturas do forro de gesso, pequenos rasgos na 
alvenaria, entre outros;

XXXII. Na execução das rotinas dos serviços de manuten-
ção dos equipamentos de ar-condicionado, a CONTRATADA 
deve:

I. Observar estritamente as recomendações dos fabrican-
tes e as instruções constantes de normas técnicas indica-
das para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento 
dos equipamentos;

II. Zelar pela integridade física das instalações, mediante 
eliminação de focos de corrosão, instalação de acessórios, 
apoios e realização de serviços de purga, pintura e reves-
timentos protetores;

III. Manter os ambientes climatizados dentro dos padrões 
normalizados de temperatura, umidade relativa e veloci-
dade do ar;

XX. A empresa CONTRATADA deverá observar as prescri-
ções da Portaria 3.523 GM/MS/98, em especial as disposi-
ções dos artigos 5° e 6°, procedendo conforme determina-
ções descritas a seguir:

I. Manter limpos os componentes dos equipamentos (ban-
dejas, serpentinas, desumidificadores, ventiladores, vene-
zianas, grelhas e difusores) de forma a evitar a difusão 
ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e 
manter a boa qualidade do ar interno;

II. Utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamen-
tos produtos biodegradáveis devidamente registrados no 
Ministério da Saúde para esse fim;

III. Manter em condições de operação os filtros, promo-
vendo sua substituição, quando necessário;

IV. Remover as partículas sólidas, retiradas dos equipa-
mentos após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes 
e locais adequados;

V. Preservar a captação de ar externo livre de possíveis 
fontes poluentes externas que apresentem riscos à saúde 
humana; vi. Garantir a adequada renovação do ar no inte-
rior dos ambientes climatizados;

VII. Preparar relatório técnico com a descrição dos proce-
dimentos e resultados das atividades de manutenção, ope-
ração e controle realizados no período, mencionando os 
parâmetros verificados, eventuais indícios de problemas 
futuros, as providências adotadas e quaisquer recomen-
dações/orientações técnicas necessárias. Este relatório 
deverá acompanhar a nota fiscal/fatura apresentada para 
pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATAN-
TE

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da 
Lei 8.666/93, são obrigações do CONTRATANTE:

I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos 
com a CONTRATADA, em conformidade com Autorização 
de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal 
fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebi-
mento dos serviços e os procedimentos burocráticos;

II. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATA-
DA sobre as irregularidades observadas na execução do 
contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 
8.666/93, artigo 62 e parágrafo 4º;

III. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedên-
cia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade;

IV. Aplicar as sanções administrativas contratuais perti-
nentes, em caso de inadimplemento.

V. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante 
solicitação da CONTRATADA, informações adicionais, diri-
mir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;

VI. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante 
da Secretaria Municipal Requerente a execução dos ser-
viços, estabelecendo se estes obedecem às condições e 
especificações mínimas exigidas pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALI-
DADES

11.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o 
MUNICÍPIO poderá aplicar cominações a CONTRATADA em 
caso de descumprimento das condições previstas para a 
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da 
Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de conformidade com 
o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMI-
NISTRATIVOS

12.1 - Os recursos, representação e pedido de reconside-
ração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da 
Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO

13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscali-
zada pelo Fiscal do Contrato designado através da portaria 
nº. 0130/2018 da Secretaria Municipal de Administração/
Decreto nº. 4.342/2013, na forma prevista pela Lei Fede-
ral nº 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do 
CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a fa-
cilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.

13.2. A fiscalização será exercida no interesse do CON-
TRATANTE e não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corres-
ponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e pre-
postos.

13.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CON-
TRATADA, a substituição dos serviços julgados deficientes 
ou não-conformes com as especificações definidas, caben-
do a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no 
prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à ex-
tensão do prazo final de fornecimento.

13.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum 
servidor para acompanhar os serviços e fiscalização, o 
mesmo assumirá tal responsabilidade.

13.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato co-
municará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências por-
ventura verificadas na prestação de serviços, para imedia-
ta correção.

13.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não eli-
de nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

13.7. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em re-
gistro próprio todas as ocorrências relacionadas com os 
serviços, ora contratado, determinando o que for necessá-
rio à regularização das faltas ou defeitos observados.

13.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o ob-
jeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução.

13.9. As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do Gestor/Fiscal do Contrato deverão ser 
solicitadas ao Secretário Municipal de Administração do 
CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das medi-
das convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÕES

14.1 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar, 

parcial ou totalmente os serviços objeto deste contrato, 
sem prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal 
de Governador Lindenberg, ressalvando-se que quando 
concedida a subcontratação, obriga-se a contratada a ce-
lebrar o respectivo contrato com a inteira obediência nos 
termos do contrato firmado com o CONTRATANTE e sob 
sua inteira responsabilidade, reservando ainda a CONTRA-
TANTE o direito de a qualquer tempo, dar por terminado o 
subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de 
reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PARTES INTEGRANTES

15.1 - Esta ata fica vinculada aos termos do processo ad-
ministrativo nº 77.552/2018, cuja realização decorre da 
autorização do(a) Prefeito(a) do Município de Governador 
Lindenberg - ES, e ainda constituem parte integrantes 
desta ata como se nela estivessem transcritos:

a) A Lei 8666/93 de 21.06.93 e alterações;

b) O Edital de Pregão Presencial no 00x/2018, assim como 
os anexos;

c) A proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DO CONTRATANTE

16.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRA-
TANTE, em caso rescisão administrativa prevista no art. 77 
da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - ELEIÇÃO - Para dirimir todas as questões decor-
rentes da execução deste contrato, fica eleito o FORO da 
Comarca de Colatina - ES.

17.2 - E, por estarem justos, combinados, assinam o pre-
sente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
após lido e achado conforme.

Governador Lindenberg/ES, em 14 de Maio de 2018.

CONTRATANTE:

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

CNPJ nº. 18.114.542/0001-50

ADELSON DE OLIVEIRA ROVETTA

CPF nº. 119.457.117-44

Administrador



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 204

Guaçuí

Prefeitura

DECRETO Nº. 10.577, DE 17 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 135233

Decreto nº. 10.577, de 17 de abril de 2018

Exonera Coordenadora da ESF José Theodoro.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e conforme os termos do Pro-
cesso nº 2.120/2018 da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a partir de 16 de abril de 2018, a Sra. LUCIANA ANDRADE DE ALMEIDA, da Função Gratificada de CO-
ORDENADORA DA ESF JOSÉ THEODORO.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.

Guaçuí - ES, 17 de abril de 2018.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

MÁRCIO CLAYTON DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
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LEI N° 4.212, DE 02 DE MAIO DE 2018
Publicação Nº 135234
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LEI Nº 4.212, de 02 de maio de 2018 
 
 
 
 
 
“Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira e 

Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos da 

Câmara Municipal de Guaçuí - ES, institui nova 

tabela de vencimentos e dá outras providências.” 

 
 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos dos incisos III e IV do artigo 15 da LOM, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1o. Fica instituído, na forma da presente Lei, o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 

Servidores da Câmara Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo. 

Art. 2o. O Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Câmara Municipal de Guaçuí, disciplina 

o regime de relação dos cargos, no que diz respeito aos deveres, às atividades e tarefas a executar 

e às correspondentes retribuições pecuniárias, e tem sua execução regulada pelos dispositivos 

desta Lei, pela Lei Orgânica do Município e do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Guaçuí, legislação complementar e correlata. 

Parágrafo Único. A coordenação, a supervisão e o controle da implantação do Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do Município de Guaçuí 

caberá à Chefia de Gabinete da Presidência da Câmara, com aprovação do Presidente da Câmara. 
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CAPÍTULO II 
Da Estrutura do Quadro de Pessoal 

 

Art. 3o. O Plano de Cargos e Carreiras da Câmara Municipal de Guaçuí obedece ao regime 

estatutário e estrutura-se em um quadro que se compõe da Parte Permanente, com os respectivos 

grupos ocupacionais e cargos. 

§1o. Estão incluídos na parte Permanente os cargos com os respectivos grupos 

ocupacionais e carreiras disciplinando os deveres dos servidores quanto às suas atividades e 

tarefas a executar e as respectivas retribuições pecuniárias. 

§2o. Não estão incluídos neste Plano, os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, que respeitará o estabelecido 

em legislação específica. 

Art. 4o. Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

I - Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos de carreira, cargos de provimento em 

comissão e de funções gratificadas existentes na Câmara Municipal de Guaçuí; 

II - Cargo Público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido 

ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e 

vencimento a ser pago pelos cofres públicos; 

III - Servidor Público é toda pessoa física legalmente investida em cargo ou emprego 

público, de provimento efetivo ou em comissão; 

IV - Carreira é a série de cargos, da mesma natureza funcional e grau de 

responsabilidade semelhantes quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade 

para o seu exercício, natureza do trabalho e hierarquizadas segundo o grau de 

complexidade das atribuições dos cargos que a compõem; 

V - Grupo Ocupacional é o conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si 

quanto à natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento exigido para seu 

desempenho; 

VI - Padrão é a designação literal correspondente a cada carreira onde se enquadram 

os cargos equivalentes quanto ao grau de dificuldade, responsabilidade ou 

escolaridade, visando determinar o vencimento a elas correspondente, 

constituindo-se a linha natural de progressão; 
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VII - Interstício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o 

servidor se habilite à progressão, observado cada período avaliativo; 

VIII -  Período Avaliativo é o espaço temporal que compreende 06(seis) procedimentos 

de avaliação de desempenho, apurados semestralmente nos termos desta Lei;  

IX -  Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, 

imediatamente superior, em sentido horizontal, dentro da carreira a que pertence 

mediante avaliação periódica de desempenho; 

X - Adicional por Graduação ou Titulação, valorização funcional baseada na 

formação acadêmica do profissional do Legislativo Municipal, em cursos de 

especialização, atualização e aperfeiçoamento.  

XI - Função Gratificada (FG) é a vantagem pecuniária, de caráter transitório, criada 

para remunerar encargos, em nível de chefia, direção e assessoramento, exercida 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo na Câmara Municipal 

de Guaçuí; e 

XII - Cargo de Provimento em Comissão é o cargo de confiança de livre nomeação e 

exoneração, que poderá ser preenchido, também, por servidor de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, conforme a 

circunstância. 

Art. 5o. Os cargos da Parte Permanente do Quadro de Pessoal, com a respectiva carga horária, 

quantitativos e carreiras, estão distribuídos por grupos ocupacionais no Anexo I desta Lei. 

§1o. Os cargos de que trata o caput deste artigo integram os seguintes grupos ocupacionais: 

I - Suporte Técnico Específico – compreende os cargos cujas atividades são inerentes 

aos serviços técnicos específicos, constituídos de habilitação legal para o seu 

exercício com formação profissional de nível superior; e 

II - Apoio Administrativo e Operacional - compreende os cargos cujas atividades são 

inerentes aos serviços de natureza de apoio as atividades administrativas e 

legislativas, principais auxiliares, constituídos de formação de nível médio para o 

seu exercício; 

§2o. As descrições detalhadas das tarefas, os requisitos básicos e específicos estabelecidos, 

bem como os fatores a serem considerados em relação a cada cargo de provimento efetivo dos 

servidores da Câmara Municipal de Guaçuí – ES, são as constantes do Anexo IX desta Lei. 
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Art. 6o. Os cargos cujas atividades são inerentes aos serviços de natureza rudimentar e auxiliares 

relacionadas aos serviços gerais de limpeza e conservação, zeladoria, vigilância, manutenção e 

transporte, bem como os de apoio administrativo e seus auxiliares, são contemplados por este 

plano exclusivamente na Parte Suplementar dos cargos em extinção. 

 

CAPÍTULO III 
Do Provimento dos Cargos 

 

Art. 7o. Os cargos classificam-se em cargos de Provimento Efetivo e cargos de Provimento em 

Comissão. 

Art. 8o. Os cargos de Provimento Efetivo, constantes do Anexo I desta Lei, serão providos: 

I - por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 

da Constituição Federal, tratando-se de cargo inicial de carreira; e 

II - pelas demais formas previstas em lei. 

Art. 9o. Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos 

básicos e específicos estabelecidos para cada cargo, constantes do Anexo IX desta Lei, sob pena 

de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para 

a Câmara Municipal de Guaçuí ou qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar 

responsabilidade a quem lhe der causa. 

 §1o. São requisitos básicos para provimento de cargo público: 

I - nacionalidade brasileira; 

II - gozo dos direitos políticos; 

III - regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino, e com as 

eleitorais; 

IV - idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

V - condições de saúde física e mental, compatíveis com o exercício do cargo, 

emprego ou função, de acordo com prévia inspeção médica oficial, admitida a 

incapacidade física ou mental parcial, na forma dos arts. 14 e 15 desta lei, ou 

ainda de regulamentação específica; 

VI - nível de escolaridade exigido para o desempenho do cargo; 

VII - habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 
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§2o. Lei específica, observada a Lei Federal, definirá os critérios para admissão de 

estrangeiros no serviço público municipal de Guaçuí. 

Art. 10. O provimento dos cargos integrantes do Anexo I desta Lei será autorizado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, mediante solicitação da chefia interessada, desde 

que haja vaga e dotação orçamentária para atender às despesas. 

§1o. Da solicitação deverão constar: 

I - denominação, carreira e padrão de vencimento do cargo; 

II - quantitativo de cargos a serem providos; 

III - prazo desejável para provimento; e 

IV - justificativa para a solicitação de provimento. 

§2o. O provimento referido no caput deste artigo só se verificará após o cumprimento do 

preceito constitucional que o condiciona à realização de concurso público de provas ou de provas 

e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo, observados a ordem de 

classificação e o prazo de validade do concurso. 

Art. 11. Na realização do concurso público poderão ser aplicadas provas objetivas, teóricas, 

prático profissionais ou específicas, conforme as características do cargo a ser provido. 

Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma 

única vez, por igual período. 

§1o. O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos para 

inscrição dos candidatos serão fixados em edital que será divulgado de modo a atender ao 

princípio da publicidade. 

§2o. Não se realizará novo concurso público, para os mesmos cargos, enquanto houver 

candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. 

§3o.  A aprovação em concurso público não gera direito a nomeação, a qual se dará, a 

exclusivo critério da Câmara Municipal de Guaçuí, dentro do prazo de validade do concurso e na 

forma da lei. 

Art. 13.  O candidatos aprovados em concurso publico dentro do numero de vagas ofertadas pelo 

edital de abertura do concurso, terão garantia de nomeação ate o prazo de validade do concurso. 

Art. 14. Fica reservado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de até 5% (cinco por 

cento) do quantitativo de cada cargo do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Guaçuí. 
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§1o. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos para os quais a lei exija aptidão plena. 

§2o. Não serão reservadas vagas aos portadores de deficiência quando o quantitativo do 

cargo a ser provido for inferior a 10 (dez). 

§3o. A Câmara Municipal de Guaçuí estimulará a criação e o desenvolvimento de 

programas de reabilitação ou readaptação profissional para os servidores portadores de 

deficiência física, mental ou limitação sensorial e dependentes químicos (álcool e drogas). 

Art. 15. A deficiência física, mental e a limitação sensorial não servirão de fundamento à 

concessão de aposentadoria, salvo se adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, 

observado as disposições legais pertinentes. 

Art. 16. Compete ao Presidente da Câmara Municipal expedir os atos de provimento dos cargos 

da Câmara Municipal de Guaçuí. 

§1o. O ato de provimento deverá, necessariamente, além das formas previstas no Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais de Guaçuí conter as seguintes indicações, sob pena de 

nulidade: 

I - fundamento legal; 

II - denominação do cargo provido; 

III - forma de provimento; 

IV - carreira do cargo; 

V - nome completo do servidor; e 

VI - nos casos de cumulação permitida, a indicação de que o exercício do cargo se fará 

cumulativamente com outro cargo, obedecidos os preceitos constitucionais. 

§2o. As nomeações dos concursados far-se-ão sempre no padrão “A” de cada carreira a que 

pertence o cargo. 

§3o. Os processos de provimento após concluídos, deverão ser encaminhados ao TCE-ES – 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para posterior registro. 

Art. 17. Os cargos do Quadro de Pessoal que vierem a vagar, bem como os que forem criados 

por esta Lei, só poderão ser providos na forma prevista neste Capítulo ou no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais de Guaçuí. 

Parágrafo Único – Excetua-se do disposto no caput deste artigo, as nomeações e exonerações 

para cargos de Provimento em Comissão, no âmbito do Legislativo Municipal. 
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CAPÍTULO IV 
Da Valorização do Servidor 

 

Art. 18. A valorização do servidor caracteriza-se pelo permanente aperfeiçoamento dos 

profissionais do Legislativo Municipal, objetivando a instituição de mecanismos de avanços e 

aperfeiçoamento profissional com vistas a garantir uma melhor qualidade dos serviços públicos 

municipais, nas seguintes situações: 

I - progressão na carreira com base no efetivo tempo de serviço nas atribuições do 

cargo, com fundamento no merecimento, mediante Avaliação de Desempenho;  

II - adicional por Graduação baseado na formação acadêmica do profissional do 

Legislativo Municipal, em cursos de especialização, atualização e 

aperfeiçoamento. 

 

Seção I 
Da Progressão 

 

Art. 19. De acordo com o inciso IX do art. 4o desta Lei, progressão é a passagem do servidor de 

seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da carreira a que pertence. 

Art. 20. A progressão dos integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal, caracterizada 

como avanço horizontal, far-se-á por merecimento através de avaliação do desempenho, 

observados as normas estabelecidas neste Capítulo e os critérios próprios de concessão 

estabelecidos em regulamento específico. 

Art. 21. A avaliação do merecimento far-se-á após o cumprimento do estágio probatório, 

mediante avaliação de desempenho efetuada pela Comissão de Coordenação do Processo de 

Avaliação (COPAV), que deverá ser instituída pelo Presidente da Câmara. 

Art. 22. As progressões serão processadas 02 (duas) vezes por ano, nos meses de maio e 

novembro, observado o período avaliativo que se fizer referência. 

Art. 23. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente: 

I - ter cumprido o estágio probatório; 
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II - ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão 

de vencimento em que se encontre, após o cumprimento do requisito previsto no 

inciso I deste artigo; 

III - ter obtido, pelo menos, o grau mínimo de 70 % (setenta por cento) na média das 

avaliações de desempenho realizadas no período avaliativo em análise; 

IV - Estar no efetivo exercício de seu cargo. 

Art. 24. Na hipótese do servidor não alcançar o mínimo de pontos exigidos para a progressão, 

poderá requerê-la no ano seguinte na mesma data base, observado o período avaliativo 

subsequente para apuração da nova média das avaliações. 

Art. 25. Somente poderá concorrer à progressão o servidor que estiver no efetivo exercício de 

seu cargo, salvos os casos em que o servidor estiver no exercício de cargos em comissão no 

Legislativo Municipal ou de dirigentes classistas, no âmbito da Administração Municipal de 

Guaçuí. 

§ 1°. Entende-se por afastamento do efetivo exercício os casos previstos no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais, bem como aqueles casos em que o servidor estiver afastado por 

força de ordem judicial; 

§ 2°. O servidor que se encontrar afastado do efetivo exercício do seu cargo terá seu 

período aquisitivo para fins de progressão suspenso desde a saída até o retorno às atividades. 

Art. 26. O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos no art. 24 desta Lei passará 

automaticamente para o padrão de vencimento seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo e a 

anotação de ocorrências, para efeito de nova apuração de merecimento. 

Parágrafo Único - Caso o servidor não alcance o grau de merecimento mínimo, permanecerá no 

padrão de vencimento em que se encontra, devendo cumprir o interstício de mais 01 (um) ano 

em efetivo exercício nesse padrão, para efeito de nova apuração de merecimento. 

Art. 27. Os efeitos financeiros decorrentes das progressões previstas neste Capítulo vigorarão a 

partir de cumprido o disposto no artigo 23, II, observado o disposto no artigo 22 para seu 

processamento. 
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Seção II 
Do Adicional por Graduação 

 

Art. 28. Os servidores da Câmara farão jus a um adicional por graduação ou titulação na área de 

atuação, a ser calculado sobre o vencimento base do cargo, na seguinte forma: 

a) 10 % (dez por cento) por conclusão de curso de Nível Superior; 

b) 15 % (quinze por cento) por conclusão de curso de Pós Graduação Latu Sensu 

titulação Especialista; 

c) 20% (vinte por cento) por conclusão de curso de Pós Graduação Stricto Sensu 

titulação de Mestrado; 

d) 25% (vinte e cinco por cento) por conclusão de curso de Pós Graduação Stricto 

Sensu titulação de Doutorado. 

 

Parágrafo Único. O Adicional instituído no caput não são acumuláveis e o servidor fará jus ao 

percentual indicado na mais alta titulação que provar ser possuidor, desconsiderando para todos 

os fins a titulação exigida como requisito mínimo para preenchimento do cargo, conforme 

especificado nesta Lei. 

 

Art. 29.  O Adicional a que se refere o artigo 28, integrará a remuneração do servidor da Câmara 

para efeito de aposentadoria. 

 

 

CAPÍTULO V 
Da Avaliação de Desempenho 

 

Art. 30. A Avaliação de Desempenho será um processo permanente e sistemático de aferição do 

desempenho do Servidor Público e será utilizada para os seguintes fins: 

I - como condição para a aquisição da estabilidade nos termos do § 4° do art. 41 da 

Constituição Federal; e 

II - para programação de ações de capacitação e qualificação, comprovação da 

Eficiência do Desempenho dos servidores, observado o que dispõe o inciso III do 
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§1º do art. 41, da Constituição Federal, bem como critério para a aferição de 

mérito destinado a Progressão, no âmbito deste Plano de Carreira. 

Art. 31. A avaliação de desempenho será apurada semestralmente, no mês de março relativo ao 

período de setembro a fevereiro e no mês de setembro relativo ao período de março a agosto, em 

Formulário de Avaliação de Desempenho, analisado pela Comissão de Coordenação do Processo 

de Avaliação de Desempenho (COPAD) a que se refere o art. 54 desta Lei, observado o que 

dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí - ES. 

§1o O Formulário a que se refere o caput deste artigo deverá ser preenchido tanto pela 

chefia imediata quanto pelo servidor e enviado à Comissão de Coordenação do Processo de 

Avaliação de Desempenho (COPAD) para apuração, objetivando a aplicação dos institutos do 

estágio probatório e da progressão, definidos na Lei. 

§2o Havendo, entre a chefia e o servidor, divergência substancial em relação ao resultado 

da avaliação, a Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho (COPAD) 

deverá solicitar, à chefia, nova avaliação. 

§3o Ratificada, pela chefia, a primeira avaliação, caberá à Comissão pronunciar-se a favor 

de uma delas. 

§4o Não sendo substancial a divergência entre os resultados apurados, prevalecerá o 

apresentado pela chefia imediata. 

§5o Considera-se divergência substancial o que ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) 

do total de pontos, no confronto da avaliação preenchida tanto pela chefia imediata quanto pelo 

servidor. 

Art. 32. A avaliação de desempenho será objeto de regulamentação própria, podendo ter seus 

anexos individualizados de acordo com as características do cargo e da unidade da respectiva 

lotação, conforme Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

Parágrafo Único - Normas complementares à avaliação de desempenho poderão ser editadas 

pela Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho (COPAD), por meio 

de Edital ou Portaria. 

Art. 33. As chefias imediatas deverão enviar, sistematicamente, ao órgão responsável pela 

manutenção dos assentamentos funcionais dos servidores, os dados e informações necessários à 

avaliação do desempenho de seus subordinados. 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 218

 

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

 

14 
 

Parágrafo Único - Todos os documentos comprobatórios inerentes ao processo avaliativo 

deverão compreender o período avaliado, sob pena de não serem considerados válidos para 

efeitos de avaliação. 

 

Seção I 
Do Sistema de Avaliação de Desempenho 

 

Art. 34. O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por duas unidades assim definidas: 

I - Unidade de Avaliação Especial, utilizada para fins de aquisição da estabilidade no 

serviço público, conforme dispõe o art. 41, § 4º da Constituição Federal; 

II - Unidade de Avaliação Periódica, utilizada para fins de Progressão Funcional e 

comprovação da Eficiência do Desempenho, conforme dispõe o inciso III do §1º 

do art. 41 da Constituição Federal. 

 

 

Sub Seção I 
Da Unidade de Avaliação Especial de Desempenho 

 

Art. 35. A Unidade Avaliação Especial, será responsável pelo gerenciamento da avaliação para 

fins de aquisição da estabilidade no serviço público. 

Art. 36. A Avaliação Especial utilizada para fins de aquisição da estabilidade no serviço público, 

terá duração de 3 (três) anos em cumprimento ao estágio probatório, com o objetivo de apurar o 

preenchimento dos requisitos necessários à confirmação no cargo para o qual foi nomeado. 

Art. 37. Será objeto de avaliação especial a aptidão e capacidade do servidor para o exercício do 

cargo, com base nos seguintes fatores: 

I - assiduidade e pontualidade; 

II - disciplina; 

III - capacidade e iniciativa; 

IV - produtividade; e 

V - responsabilidade. 
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§1o A avaliação especial de desempenho para efeito de estágio probatório, será realizada 

individualmente, conforme Formulário de Avaliação Especial de Desempenho, mediante a 

utilização dos fatores consubstanciados nos níveis de desempenho; 

§2o O modelo do Formulário de Avaliação Especial de Desempenho que consta o 

questionário de avaliação de competências, a ficha de comentários de avaliação especial e 

referendo, bem como a tabela de pontuação e níveis de desempenho, é o constante do anexo VII 

desta Lei. 

Art. 38. A avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório será realizada 

semestralmente, nos meses de março relativo ao período de setembro a fevereiro e setembro 

relativo ao período de março a agosto, perfazendo um total de 06 (seis) avaliações, tendo como 

início do período a data do exercício. 

§1º Cada avaliação deverá ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, após o término do 

período avaliado, salvo disposições em contrário. 

§2º O servidor será avaliado somente se tiver exercido suas atividades pelo tempo mínimo 

de 50% (cinquenta por cento) do período em avaliação. 

§3º Será suspenso o estágio probatório em virtude de afastamento superior a 90 (noventa) 

dias. 

§4º Não serão avaliados os servidores nomeados no período inferior ao de 90 (noventa) 

dias que antecedem o período de avaliação. 

§5º O servidor em estágio probatório, que estiver ocupando cargo comissionado ou função 

gratificada será avaliado pelo seu Chefe Imediato, referendado pelo Chefe de Gabinete da 

Presidência da Câmara. 

Art. 39. Durante o período avaliativo de estágio probatório, não poderá ser atribuído ao servidor 

outros serviços além daqueles inerentes ao cargo para o qual foi nomeado, a não ser em virtude 

de doença, após avaliação por Junta Médica Oficial do Município, ou mediante disposições 

legais. 

Art. 40 Ao final de cada avaliação o servidor avaliado, será considerado apto e capaz para 

continuar o efetivo exercício do estágio, desde que atinja o rendimento mínimo de 70% (setenta 

por cento) na avaliação. 
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§1º O servidor que não atingir o rendimento mínimo especificado no caput deste artigo 

deverá obter, na avaliação imediatamente seguinte, o rendimento mínimo de 80% (oitenta por 

cento), sob pena de ser considerado inapto e incapaz para o exercício do serviço público. 

§2º Caso o servidor avaliado obtiver rendimento igual ou inferior a 40% (quarenta por 

cento) na avaliação, será este considerado inapto e incapaz para o exercício do serviço público. 

§3º Ao servidor que obtiver rendimento superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 

70% (setenta por cento), será obrigado a participar de cursos de aperfeiçoamento no serviço 

público, e obter aproveitamento mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) ao final do curso, 

sem prejuízo ao disposto no §1º deste artigo.  

Art. 41 O servidor avaliado tomará ciência do resultado de sua avaliação mediante divulgação 

no site oficial da Câmara Municipal de Guaçuí, observado os termos definidos no edital de 

avaliação. 

Parágrafo Único. Caso o servidor não esteja satisfeito com os resultados de sua avaliação, no 

prazo de até 10 (dez) dias a contar da ciência, poderá manifestar-se, por escrito, dirigido a 

Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho (COPAD), observado os 

termos definidos no edital de avaliação; 

Art. 42. É obrigatório o preenchimento da ficha de comentários avaliação e referendo, no campo 

existente no formulário de avaliação especial, constante do anexo VII desta Lei. 

Parágrafo Único. O referendo é obrigatório, e será realizado pelo Secretário Geral da Câmara 

observado a sua competência. 

Art. 43. Para efeitos de confirmação definitiva da aptidão e capacidade para o efetivo exercício 

do cargo, ao final do Estágio Probatório o servidor avaliado, será considerado apto e capaz para 

o efetivo exercício do cargo, desde que atinja o rendimento mínimo de 70% (setenta por cento) 

na média da soma de todas as avaliações do período de estágio probatório. 

Parágrafo Único - Após o cumprimento do Estágio Probatório pelo servidor, este será 

confirmado no cargo. 

Art. 44. Após a confirmação definitiva da aptidão e capacidade para o efetivo exercício do 

cargo, em cumprimento ao Estágio Probatório, o servidor estará subordinado às regras 

estabelecidas para a Avaliação Periódica de Desempenho descritas nesta Lei. 

 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 221

 

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

 

17 
 

Sub Seção II 
Da Unidade de Avaliação Periódica 

 

Art. 45. A Unidade de Avaliação Periódica será responsável pelo processo sistemático de 

aferição do desempenho do Servidor Público Estável nos termos dos artigos 39 e 40 do Estatuto 

dos Servidores, e tem por objetivo verificar o rendimento periódico dos servidores, observado o 

que dispõe o inciso III do §1º do art. 41, da Constituição Federal, inciso III do art. 41 do Estatuto 

dos Servidores Municipais e dos sistemas de desenvolvimento funcional dos servidores contidos 

nesta Lei. 

Art. 46. A Avaliação Periódica de Desempenho será um processo permanente e sistemático de 

aferição do desempenho do Servidor Público Estável e será utilizada para fins de programação 

de ações de capacitação e qualificação, como critério para a Progressão Funcional, e de 

Comprovação da Eficiência do Desempenho, que será verificado semestralmente nos meses de 

março relativo ao período avaliativo de setembro a fevereiro e setembro relativo ao período 

avaliativo de março a agosto, compreendendo: 

I - avaliação de competências – 60 (sessenta) pontos; 

II - a qualificação profissional – 20 (vinte) pontos; e 

III - mensuração da assiduidade – 20 (vinte) pontos. 

§1o A Avaliação de Competências do servidor, levará em consideração conhecimentos, 

habilidades, atitudes, exigidas para o bom desempenho do cargo e cumprimento da missão 

institucional da Câmara Municipal, observando os seguintes fatores: 

I - disciplina; 

II - iniciativa; 

III - produtividade; 

IV - responsabilidade.  

V - controle emocional; 

VI - cooperação; 

VII - comprometimento; e 

VIII -  relações interpessoais. 

§2o A Qualificação Profissional é mensurada por cursos de complementação, atualização 

ou aperfeiçoamento profissional na área de atuação do Servidor Estável, indicados pela 
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Secretaria, ou identificados nos processos de Avaliação Funcional, desde que sejam realizados 

durante o período de avaliação, em conformidade com o disposto a seguir: 

I - GRUPO I: Atualização ou aperfeiçoamento através de curso, ou atuação como 

instrutor acima de 60 horas, 20 (vinte) pontos, (máximo 01 certificado); 

II - GRUPO II: Atualização ou aperfeiçoamento através de curso, ou atuação como 

instrutor de, 41 a 60 horas, 15 (quinze) pontos, (máximo 01 certificado), 

III - GRUPO III: Atualização ou aperfeiçoamento através de curso, ou atuação como 

instrutor de, 10 a 40 horas, 10 (dez) pontos, (máximo 01 certificado); e 

IV - GRUPO IV: Apresentação de estudos, pesquisas e iniciativas concretas que visem 

à melhoria do serviço público, 05 (cinco) pontos, (máximo 02 certificados), 

§3o A Assiduidade compreende a verificação da frequência do servidor ao serviço, e será 

mensurada semestralmente, observado o previsto caput, conforme a escala abaixo: 

I - nenhuma falta: 20 (vinte) pontos; 

II - até 01 (uma) falta injustificada, ou até 3 (três) dias de atestado médico não 

validados pelo setor de perícias médicas: 15 (quinze) pontos; 

III - de 02 (duas) a 04 (quatro) faltas injustificadas, ou até 5 (cinco) dias de atestado 

médico não validados pelo setor de perícias médicas: 10 (dez) pontos; 

IV - de 05 (cinco) a 06 (seis) faltas injustificadas, ou até 10 (dez) dias de atestado 

médico não validados pelo setor de perícias médicas: 05 (cinco) pontos; e 

V - igual ou superior a 07 (sete) faltas injustificadas, ou acima de 10 (dez) dias de 

atestado médico não validados pelo setor de perícias médicas: 0 (zero) pontos. 

§4o Serão consideradas como faltas injustificadas, os dias em que o servidor deixar de 

comparecer ao serviço, ficando claro que na hipótese de interpor recursos deverá submeter-se a 

inspeção médica. 

Art. 47. A avaliação periódica de desempenho para efeito Progressão e comprovação da 

Eficiência do Desempenho, será realizada individualmente, observado os critérios específicos de 

aferição descritos nesta Lei. 

§1o O modelo do Formulário de Avaliação Periódica que consta o questionário de 

avaliação de competências, a ficha de qualificação profissional, a mensuração da assiduidade, a 

ficha de resultado de avaliação periódica e a tabela de pontuação e nível de desempenho, é o 

constante do anexo VIII desta Lei. 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 223

 

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

 

19 
 

§2o A Avaliação Periódica para os funcionários em exercício de mandato sindical 

compreenderá de análise da qualificação profissional e de mensuração da assiduidade observado 

critérios específicos fixados em regulamento. 

§3o O servidor efetivo e estável, que estiver ocupando cargo comissionado ou função 

gratificada será avaliado pelo seu Chefe Imediato, referendado pelo Secretário Geral da Câmara. 

§4o O servidor efetivo e estável, que estiver ocupando o cargo de Secretário Geral da 

Câmara, será avaliado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

§5o Em caso de afastamento previsto em lei, o servidor será avaliado somente se tiver 

cumprido 50% (cinquenta por cento) do período em avaliação. 

§6o Será suspensa a avaliação do servidor efetivo e estável, em virtude de afastamento 

superior a 90 (noventa) dias, deixando este de usufruir dos benefícios da progressão, naquele 

período. 

§7o No caso de afastamento superior a 90 (noventa) dias, o servidor somente será avaliado 

quando da realização da avaliação seguinte, sempre na mesma data conforme estabelecido no 

artigo 46. 

Art. 48. É obrigatório o preenchimento da ficha de comentários da avaliação e referendo, no 

campo existente no formulário de avaliação periódica, constante do anexo VIII desta Lei. 

Parágrafo Único. O referendo é obrigatório, e será realizado pelo Secretário Geral da Câmara ou 

pelo Presidente e Chefes de Departamento observado a sua hierarquia e competência. 

Art. 49. A avaliação de desempenho de que trata este capítulo deverá ser concluída no prazo de 

90 (noventa) dias, após o término do período avaliado. 

Art. 50. Para efeitos de PROGRESSÃO prevista no artigo 20 da presente lei, o servidor 

avaliado, será considerado apto a passar de um padrão para outro imediatamente superior dentro 

da carreira a que pertence, desde que atinja o grau mínimo de 70% (setenta por cento) na média 

da soma de suas avaliações observado o período avaliativo, apuradas pela Comissão de 

Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho. 

§1o O interstício de tempo compreende o período trienal, ou seja 03(três) anos, nos termos do 

artigo 23 inciso II. 

§2o O período avaliativo em análise compreende 06(seis) procedimentos de avaliação de 

desempenho, a que o servidor tiver sido submetido, nos termos do artigo 23 inciso III. 
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Art. 51. Para efeitos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição 

Federal, será considerado inapto e incapaz para o exercício do serviço público tendo como 

sansão a exoneração o servidor estável, que: 

I - tiver rendimento inferior a 30% (Trinta por cento) em qualquer avaliação apurada 

pela Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho;  

II - tiver obtido o desempenho inferior a 40% (quarenta por cento) na média da soma 

de 02(dois) períodos avaliativos consecutivos, apuradas pela Comissão de 

Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho; 

III - tiver rendimento superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por 

cento) na média da soma de 04(quatro) períodos avaliativos consecutivos. 

Art. 52. O servidor que obtiver rendimento superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% 

(setenta por cento), será obrigado a participar de cursos de aperfeiçoamento no serviço público, 

oferecidos pela Câmara, e obter aproveitamento mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) ao 

final do curso.  

Parágrafo Único. O servidor que deixar de frequentar os cursos de aperfeiçoamento no serviço 

público com o devido aproveitamento, será considerado inapto, e terá como sansão a exoneração 

do serviço público. 

Art. 53. O servidor avaliado tomará ciência do resultado de sua avaliação mediante publicação 

nos termos da LOM, efetuada pela Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de 

Desempenho, observado os termos definidos no edital de avaliação. 

Parágrafo Único. Caso o servidor não esteja satisfeito com os resultados de sua avaliação, no 

prazo de até 10 (dez) dias contar da publicação, poderá manifestar-se, por escrito, dirigido a 

Comissão citada no caput deste artigo, através do protocolo geral da Câmara, observado os 

termos definidos no edital de avaliação; 

 

Seção II 
Da Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho 

 

Art. 54. Fica criada a Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho 

constituída por 05 (cinco) membros nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, 
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com a atribuição de proceder à avaliação especial e periódica de desempenho, conforme o 

disposto neste Capítulo e em regulamento específico. 

§1o A Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho terá como 

membro nato o Presidente, que será o Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara. 

§2o Da Comissão deverá fazer parte, também, um membro efetivo ou comissionado da 

Procuradoria Jurídica e um efetivo do órgão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 

Guaçuí. 

§3o Os servidores entregarão ao Secretário Geral lista contendo 02 (dois) nomes de 

representantes eleitos, entre servidores efetivos e estáveis, para integrar a Comissão. 

Art. 55. A alternância dos membros constituintes da Comissão de Coordenação do Processo de 

Avaliação de Desempenho eleitos pelos servidores verificar-se-á a cada 03 (três) anos de 

participação, observados, para a substituição de seus participantes, os critérios fixados em 

regulamentação específica e o disposto neste Capítulo. 

Parágrafo Único. Nas hipóteses de morte ou impedimento proceder-se-á à substituição do 

membro, de acordo com o estabelecido neste Capítulo. 

Art. 56. A Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho terá seu 

regimento, sua organização e forma de funcionamento regulamentada por portaria do Presidente 

da Câmara Municipal de Guaçuí. 

Art. 57. A Comissão reunir-se-á: 

I - para coordenar a avaliação especial de desempenho dos servidores, com base nos 

fatores constantes do Formulário de Avaliação Especial de Desempenho, 

objetivando a aplicação do instituto do estágio probatório; e 

II - para coordenar a avaliação periódica de desempenho dos servidores, com base nos 

fatores constantes do Formulário de Avaliação Periódica de Desempenho, 

objetivando a Comprovação da Eficiência do Desempenho e a aplicação do 

instituto da progressão, sempre que existirem recursos financeiros reservados para 

tal fim. 
 

Art. 58. A Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho atuará sempre 

de forma colegiada na deliberação de suas atribuições, observando o seu Regimento Interno. 
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Sub Seção I 
Da Competência da Comissão de Coordenação do Processo  

de Avaliação de Desempenho 
 

Art. 59. Compete a Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho, 

mediante a utilização dos fatores e critérios de avaliação de desempenho: 

I - elaborar seu regimento interno, ditando normas e procedimentos administrativos 

quanto ao seu funcionamento, tramitação e julgamento dos processos. 

II - proceder o levantamento dos servidores em estágio probatório, por categoria 

funcional, matrícula, data da nomeação, exercício e lotação; 

III - julgar os processos de avaliação, considerando os seguintes aspectos: 

a) cada indivíduo é diferente do outro, evitando comparações; 

b) a avaliação deverá ser dirigida ao profissional que ocupa o cargo e sua 

adequação a este cargo e não ao indivíduo; 

c) o desempenho do avaliado deverá ser considerado em relação às orientações e 

oportunidades que recebeu; 

d) ser justo e imparcial. 

e) evitar deixar-se influenciar por fatores externos (simpatias, antipatias, pessoas e 

opiniões); 

f) julgar cada fator separadamente, sem levar em conta a impressão geral que tem 

sobre o servidor; 

g) estar ciente do objetivo principal da avaliação de desempenho e de sua 

responsabilidade pessoal. 

IV - proceder a inquirição das partes e de testemunhas arroladas no processo; 

V - analisar os formulários de avaliação de desempenho; 

VI - identificar a existência ou não de suficiência de desempenho; 

VII - manifestar-se decisivamente sobre os resultados do processo de avaliação; 

Art. 60. Caso haja servidores que não atingiram o desempenho esperado após cada avaliação, a 

Comissão emitirá Relatório Circunstanciado com parecer conclusivo, identificando os 

servidores. 

Parágrafo Único. O prazo para a emissão do relatório mencionado neste artigo é de 20 (vinte) 

dias, a contar da conclusão do processo de avaliação. 
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Art. 61. A Comissão poderá propor ao titular do órgão ou da entidade a exoneração do servidor 

em estágio probatório ou estável, observado os termos da presente Lei.  

§1o Se a Comissão constatar, durante o período de avaliação, qualquer ocorrência onde 

haja necessidade de um acompanhamento biopsicosocial ao avaliado, e/ou jurídico, poderá 

solicitar, através do Departamento de Administrativo, suporte especializado na Junta Médica 

Oficial do Município e/ou Consultoria Jurídica. 

§2o As ocorrências constatadas referentes à formação e o desenvolvimento do servidor 

avaliado, deverá ser comunicada ao chefe do Departamento Administrativo que em colaboração 

com os demais órgãos de igual nível hierárquico, elaborará e coordenará a execução de 

programas de treinamento e capacitação, observado o contido no capítulo VII desta Lei. 

 

CAPÍTULO VI 
Da Remuneração 

 

Art. 62. Remuneração é o vencimento base do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. 

Art. 63. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado 

em lei, nunca inferior a um salário mínimo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação, 

conforme o disposto no inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 1o. Os vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis, 

conforme o disposto no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal. 

§ 2o. A remuneração observará o que dispõe a Constituição Federal. 

Art. 64.  A remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Câmara 

Municipal de Guaçuí e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 

cumulativamente ou não, incluídos as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 

poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal, nos termos do inciso XI 

do art. 37 da Constituição Federal. 

Art. 65. Os Cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Guaçuí 

estão classificados por carreiras e padrões de vencimento no Anexo VI desta Lei. 

Parágrafo único. A classificação dos Cargos e vencimentos da Parte Permanente constantes 

deste plano é fixada em 05 (cinco) carreiras escalonadas de I a V conforme suas especificações, e 
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cada carreira e composta de 12 (doze) padrões de vencimentos designados alfabeticamente de A 

à L, conforme a Tabela de Vencimentos constante do Anexo II desta Lei. 

Art. 67. Os aumentos dos vencimentos respeitarão, preferencialmente, a política de 

remuneração definida nesta Lei, bem como seu escalonamento e respectivos distanciamentos 

percentuais entre as carreiras e padrões da seguinte forma: 

I - entre as carreiras o percentual mínimo será de 10% (dez por cento); 

II - entre os padrões o percentual será de 3% (três por cento); 

Art. 67. A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento efetivo do 

quadro permanente e suplementar, bem como para os cargos de provimento em comissão, deverá 

ser efetuada anualmente, no mês de maio, por lei específica, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices, conforme o disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO VII 
Da Capacitação 

 

Art. 68. Fica instituída como atividade permanente na Câmara Municipal de Guaçuí a 

capacitação de seus servidores, tendo como objetivos: 

I - criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno 

exercício da função pública; 

II - capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, 

orientando-o no sentido de obter os resultados desejados pela Administração; 

III - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante 

aperfeiçoamento dos servidores; 

IV - integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, 

às finalidades da Administração como um todo. 

Art. 69. Serão três os tipos de capacitação: 

I - de integração, tendo como finalidade integrar o servidor no ambiente de trabalho, 

através de informações sobre a organização e o funcionamento da Câmara 

Municipal de Guaçuí e de transmissão de técnicas de relações humanas; 

II - de formação, objetivando dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes 

às atribuições que desempenha, mantendo-o permanentemente atualizado e 
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preparando-o para a execução de tarefas mais complexas, com vistas à promoção; 

e 

III - de adaptação, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas 

funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha 

exercendo até o momento. 

Art. 70. O treinamento terá sempre caráter objetivo e prático e será ministrado, direta ou 

indiretamente, pela Câmara Municipal de Guaçuí: 

I - com a utilização de monitores locais; 

II - mediante o encaminhamento de servidores para cursos e estágios realizados por 

instituições especializadas, sediadas ou não no Município; 

III - através de participação de eventos promovidos pela Escola de Contas Públicas do 

Tribunal de Contas do Estado; e 

IV - através da contratação de especialistas ou instituições especializadas, mediante 

convênio, observada a legislação pertinente. 

Art. 71. As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de treinamento: 

I - identificando e analisando, no âmbito de cada órgão, as necessidades de 

treinamento, estabelecendo programas prioritários e propondo medidas 

necessárias ao atendimento das carências identificadas e à execução dos 

programas propostos; 

II - facilitando a participação de seus subordinados nos programas de capacitação e 

tomando as medidas necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, não 

causem prejuízos ao funcionamento regular da unidade administrativa; 

III - desempenhando, dentro dos programas de treinamento aprovados, atividades de 

instrutor; e 

IV - submetendo-se a programas de treinamento relacionados às suas atribuições. 

Art. 72. O chefe do Departamento Administrativo, através do órgão de Recursos Humanos, em 

colaboração com os demais órgãos de igual nível hierárquico, elaborará e coordenará a execução 

de programas de treinamento. 

Parágrafo único. Os programas de capacitação serão elaborados, anualmente, a tempo de se 

prever, na proposta orçamentária, os recursos indispensáveis à sua implementação. 
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CAPÍTULO VIII 
Da Contratação de Estagiários 

 

Art. 73. O Legislativo Municipal poderá contratar estagiários regularmente matriculados e com 

frequência efetiva nos cursos de nível médio e superior profissionalizantes, observado os termos 

da Lei 11.788/2008. 

§1º O estágio tem por objetivo propiciar ao estudante complementação do ensino e da 

aprendizagem, constituindo instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano. 

§2º O estágio deverá ser desenvolvido através de convênio celebrado entre a Câmara 

Municipal e a instituição de ensino, obedecendo as normas legais vigentes, mediante processo 

simplificado de seleção a ser regulamentado por ato do presidente da Câmara. 

§3º A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso firmado entre o 

estudante e a Câmara Municipal com interveniência da Instituição de Ensino a que estiver 

vinculado o estudante. 

§4º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a Câmara Municipal 

e se reveste de forma de Bolsa de Complementação Educacional. 

§5º O quantitativo máximo de estagiários e os respectivos valores das bolsas de 

complementação educacional, estão definidas no Anexo IV desta Lei, e serão devidas 

mensalmente. 

§6º Será desligado do estágio o estagiário que obtiver aproveitamento médio de 70% 

(setenta por cento) em qualquer disciplina curricular ou apresentar índice de ausência às aulas 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de carga horária no semestre. 

§7º A Câmara Municipal acompanhará e supervisionará os trabalhos do estagiário, 

avaliando, semestralmente, através de pontuação o seu aproveitamento e rendimento para fins de 

expedição do comprovante de cumprimento do estágio. 

§8º A lotação, a subordinação, o acompanhamento e a avaliação do estagiário estarão a 

cargo da Secretaria Geral da Câmara através da Administração de Pessoal. 
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§9 Os valores das bolsas de complementação educacional, bem como os comandos 

necessários a efetivação do estágio, serão estabelecidos por ato da Presidência da Câmara 

Municipal. 

 

 

CAPÍTULO IX 
Dos Cargos de Provimento em Comissão e das Funções Gratificadas 

Seção I 
Dos Cargos de Provimento em Comissão 

 

Art. 74. De acordo com o inciso XII do art. 4º desta Lei cargo de provimento em comissão é o 

cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido, também, por servidor de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, conforme a 

circunstância. 

Parágrafo único. Os cargos de provimento em Comissão são os estabelecidos na Estrutura 

Administrativa da Câmara Municipal de Guaçuí. 

Art. 75. O servidor efetivo, quando ocupar cargo em comissão, poderá optar pela remuneração 

deste ou pela de seu cargo, acrescida de gratificação de função de 50% (cinquenta por cento) do 

cargo em comissão. 

 

 

 

Seção II 
Das Funções Gratificadas 

Art. 76. Função Gratificada (FG) é a vantagem pecuniária, de caráter transitório, criada para 

remunerar encargos, em nível de chefia, direção e assessoramento, exercida exclusivamente, por 

servidores ocupantes de cargo efetivo na Câmara Municipal de Guaçuí. 

§ 1º As funções gratificadas serão assumidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Guaçuí. 

§ 2º Nas nomeações de servidores efetivos para exercício de funções gratificadas deverá 

ser observado os requisitos específicos de escolaridade, conforme constante da lei. 

§ 3º É vedada a acumulação de duas ou mais funções gratificadas. 
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Art. 77. Fica criado o Quadro de Função Gratificada (FG), destinado ao atendimento dos 

encargos Coordenação e Supervisão, com caráter temporário “ad nutun”, preenchidas por livre 

iniciativa do Administrador Municipal, respeitando o número de vagas existentes e atribuições 

sintéticas de conformidade com o Anexo III, desta Lei. 

 

CAPÍTULO X 
Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 78. Os cargos de que trata o Inciso I do art. 5° desta Lei, compõem o Quadro Suplementar, 

sendo parte integrante do Presente Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, os quais serão 

extintos à medida que seus exercentes forem aposentados, falecerem, ou se desligarem dessas 

funções nas hipóteses previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí. 

Art. 79. Os servidores que na data da publicação da presente Lei, tiverem iniciado a contagem de 

um novo período de interstício trienal conforme previsto no artigo 23, II, deverão obter o grau 

mínimo de 70% (setenta por cento) na média da soma das avaliações que vir a realizar no 

período remanescente. 

Art. 80. Os servidores que por ventura tiverem direito a progressão referente a períodos 

anteriores à data de publicação desta Lei, e que ainda não foram processadas (concedidas), 

deverão ter alcançado o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de rendimento na soma 

das avaliações realizadas no período aquisitivo em análise, para o efetivo direito à progressão. 

Parágrafo único. Caso o servidor não tenha concluído nenhuma avaliação no período aquisitivo 

em análise, este deverá ser submetido a no mínimo 01(uma) avaliação nos termos desta Lei, para 

o efetivo direito a progressão. 

Art. 81. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta de dotação 

própria do orçamento vigente, suplementada se necessário. 

Art. 82. O Anexo V desta Lei é constituído por um quadro comparativo que apresenta a situação 

atual dos cargos de natureza efetiva da Câmara e a situação proposta para os mesmos, pelo Plano 

de Cargos e Carreiras. 

Art. 83. Os vencimentos previstos na Tabela do Anexo II serão devidos a partir da publicação 

desta Lei. 
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Art. 84. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Servente e Motorista, 

constantes do Decreto Legislativo nº 002/1989, serão automaticamente enquadrados nos cargos 

de Auxiliar de Limpeza e Conservação e Motorista, conforme constantes do Anexo V desta 

lei. 

Art. 85. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Servente e Motorista, 

serão enquadrados no padrão, correspondente ao valor de seu vencimento base à época do 

enquadramento. 

§ 1o Não havendo coincidência do padrão e seu vencimento base, o servidor ocupará o 

padrão imediatamente superior dentro da carreira estabelecida para o cargo em que for 

enquadrado. 

§ 2o Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, salvo nos casos de 

desvio de função, não acolhidos por esta Lei. 

§ 3o Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em substituição ou 

por desvio de função. 

Art. 86. Os requisitos de escolaridade serão dispensados para atender unicamente a situações 

preexistentes à data de vigência desta Lei e somente para fins de enquadramento. 

Art. 87. São partes integrantes da presente Lei os Anexos I a VIII que a acompanham. 

Art. 88. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário em especial o Decreto Legislativo nº 002/1989 e as normas dele decorrente. 

Guaçuí - ES, 02 de maio de 2018. 

 

 

 

VERA LÚCIA COSTA 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

AILTON DA SILVA FERNANDES 
Procurador Geral do Município 
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ANEXO I 

 

Quadro Permanente 
 

A que se referem os artigos 5º, 8º e 10 desta Lei. 
 
 

Grupos Ocupacionais Denominação do Cargo Quant. Carreira Carga 
Horária 

Suporte Técnico 

Específico 

Procurador Legislativo 01 V 30 

Auditor de Controle Interno 01 IV 40 

Contador 01 IV 40 

Assessor de Imprensa  01 III 40 

Técnico em Informática 01 III 40 

Apoio Administrativo e 

Operacional 

Assistente de Atendimento Público 01 II 40 

Motorista 01 II 40 

Auxiliar de Limpeza e Conservação 03 I 40 

TOTAL 10   
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Anexo III 

Quadro de Função Gratificada 
A que se refere o artigo 77 da Lei. 
 

FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG): 
Categoria Encargos Gratificação Quantidade  

FG 01 Chefes de Departamento       20% 03  

FG 02 Chefe de Seção e Subseção       10% 07  

 
Chefias de Departamento 
Administrativo - tem como âmbito de ação a coordenação das atividades relativas ao 
planejamento, organização e execução de atividades administrativas de recursos humanos, de 
suprimentos, serviços gerais, de expediente, de pessoal, compras, protocolo, arquivo e 
patrimônio. 
Legislativo - tem como âmbito de ação a coordenação das atividades relativas ao apoio aos 
trabalhos legislativos desenvolvidos pela Mesa Diretora, em especial os concernentes ao 
apoio indispensável à realização das sessões plenárias, ao apanhamento de debates e redação 
das atas respectivas, bem como a recepção, protocolização, registro, controle e tramitação 
legislativa de toda e qualquer matéria ou correspondência lida no expediente das sessões, a 
expedição de autógrafos e o controle da promulgação e publicação de todas as espécies 
normativas, e executar outras atividades correlatas; 
Financeiro e contábil - tem como âmbito de ação a coordenação das atividades relativas o 
planejamento, coordenação e execução de atividades orçamentárias, contábeis e financeiras; 
 
 
Chefias de Seção 
Apoio ao Plenário - tem como âmbito de ação a supervisão das atividades relativas ao 
planejamento, organização, fiscalização e execução das atividades de Apoio ao Plenário; em 
especial, fiscalizar o cumprimento dos prazos dos processos legislativos, com objetivo de 
incluir em pauta as matérias; providenciar junto à respectiva chefia a publicação antecipada 
das proposições legislativas que tiverem sua publicação autorizada, independente da 
publicação da ata; providenciar a juntada de cópia dos pareceres e emendas orais proferidas 
no plenário, aos processos legislativos; prestar o apoio necessário ao desenvolvimento da 
sessão, inclusive ao funcionamento das comissões durante a sua realização; elaborar o roteiro 
das sessões ordinárias e extraordinárias; 
Patrimônio e Almoxarifado - tem como âmbito de ação a supervisão das atividades relativas 
às ações de patrimônio e almoxarifado, na recepção, guarda, distribuição, controle e alienação 
de equipamentos e material; ao tombamento, registro, conservação, reparação, alienação de 
móveis e imóveis; 
Tesouraria - tem como âmbito de ação a coordenação das atividades relativas ao controle e 
gestão financeira, a escrituração de processos e documentos de tesouraria, emissão de cheques 
e depósitos, no estrito cumprimento pelas disposições legais e regulamentares sobre a 
contabilidade municipal 
Comunicação e cerimonial - tem como âmbito de ação a coordenação das atividades 
relativas à imprensa e cerimonial, através de publicação integrada de matérias de interesse da 
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Câmara e da população em geral, através de boletins, informativos, jornais, rádio, veículos de 
informação eletrônica mantendo sua periodicidade objetivando uma ampla divulgação dos 
trabalhos legislativos; organização de recepções, feiras, eventos, reuniões que envolvam 
técnicas de cerimonial, bem como ter sob seu comando e sob a sua responsabilidade os 
trabalhos de propaganda, publicidade e afins, promovendo diligências de caráter informativo 
no âmbito municipal; 
Protocolo e Arquivo - tem como âmbito de ação a supervisão das atividades relativas às 
ações de protocolo e arquivo dos documentos legislativos dos diversos órgãos da Câmara 
Municipal; 
Administração de Pessoal - tem como âmbito de ação a coordenação das atividades relativas 
à seleção, admissão, localização, avaliação e treinamento de pessoal, bem como a expedição 
de certidões de tempo de serviço. 
Suprimento e Serv. Gerais - tem como âmbito de ação a supervisão das atividades relativas 
às ações de suprimentos e serviços gerais, zeladoria, limpeza, sonorização, manutenção e 
conservação do prédio da Câmara Municipal. 
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ANEXO IV 

 

TABELA 

BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

(ESTEGIÁRIOS) 
 
 
A que se refere o §5º do artigo 73 da Lei. 
 
 
 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

(Cursando) 

QUANTIDADE VALOR R$ 

  Nível Superior 02 R$ 800,00 

  Nível Médio  02 R$ 400,00 
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ANEXO VI 

 

Cargos Classificados por Carreira e Padrão 
 
 
 

A que se refere o artigo 65 desta Lei. 
 
 
 
 

QUADRO PERMANENTE  

Carreira Cargos Efetivos Padrão 

I Auxiliar de Limpeza e Conservação A 

II Motorista A 

II Assistente de Atendimento Público A 

III Técnico em Informática A 

III Assessor de imprensa A 

IV Contador A 

IV Auditor de Controle Interno A 

V Procurador Legislativo A 
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ANEXO VII 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 
 
Refere-se ao § 2° do artigo 37 e artigo 42 da Lei. 
 

Órgão/Entidade:  
Setor/Departamento: 
Nome do Servidor: 
Cargo: 

Matrícula: 
Período Avaliado: 

 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - § 2º do Art. 37 da Lei. 

FATORES NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 
1. ASSIDUIDADE 
Presença do servidor no local 
de trabalho dentro do horário 
estabelecido para o 
expediente da unidade. 

a) (    ) Cumpre o horário e está sempre presente, mostrando-se disposto a atender às 
necessidades de trabalho e domina o serviço previamente estabelecido. 

b) (    ) Cumpre o horário estabelecido e é pontual nos seus compromissos de trabalho, 
tem pouca disponibilidade e domina o serviço previamente estabelecido. 

c) (    ) Normalmente não cumpre o horário estabelecido, mas, quando presente, atende 
às necessidades de trabalho. 

d) (    ) Normalmente não cumpre o horário estabelecido, e não e domina o serviço 
previamente estabelecido. 

e) (    ) Nunca cumpre horário e está sempre ausente. 

 
2. DISCIPLINA 
Observa sistematicamente 
aos regulamentos e às 
normas emanadas das 
autoridades competentes. 

a) (    ) Sempre cumpre as normas e deveres, além de contribuir para a manutenção da ordem no 
ambiente de trabalho. 

b) (    ) Mantém um comportamento satisfatório atendendo às normas e deveres da unidade. 

c) (    ) Mantém um comportamento satisfatório, mas não atende às normas e deveres da 
unidade. 

d) (    ) Eventualmente descumpre as determinações que lhes são atribuídas e tem um 
comportamento instável no grupo. 

e) (    ) Mostra-se resistente a cumprir normas e deveres e sempre influencia negativamente no 
comportamento do grupo. 

  
3. INICIATIVA 
Adota providências em 
situações não definidas pela 
chefia ou não previstas nos 
manuais ou normas de 
serviço. 

a) (    ) Tem facilidade em buscar soluções para situações imprevistas do trabalho, quando 
solicitado. 

b) (    ) Esforça-se para solucionar algumas situações imprevistas na execução do trabalho. 

c) (    ) Eventualmente apresenta soluções para situações imprevistas do trabalho, quando 
solicitado. 

d) (    ) Mostra pouco interesse em solucionar problemas decorrentes de situações imprevistas 
na execução do trabalho. 

e) (    ) Deixa de solucionar problemas decorrentes de situações imprevistas na execução do 
trabalho. 
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4. PRODUTIVIDADE 
Apresenta volume e 
qualidade de trabalho num 
intervalo de tempo 
satisfatório. 
 

a) (    ) Ultrapassa o volume de trabalho exigido, entregando as tarefas antes dos prazos 
estabelecidos e com qualidade. 

b) (    ) Apresenta resultados satisfatórios, entregando as tarefas dentro dos prazos 
estabelecidos. 

c) (    ) Apresenta pouco resultado para o trabalho exigido, e não cumpre os prazos 
estabelecidos devido a pouco conhecimento dos serviços. 

d) (    ) Apresenta resultados para o trabalho exigido, porém não cumpre os prazos 
estabelecidos. 

e) (    ) Demonstra resultados abaixo do exigido e as tarefas são sempre entregues fora dos 
prazos previstos. 

 
5. RESPONSABILIDADE 
É comprometido com suas 
tarefas, com as metas 
estabelecidas pelo órgão ou 
entidade e com o bom 
conceito da administração 
pública do Estado. 

a) (    ) Conhece suas atribuições executando suas atividades acima das expectativas, 
antecipando-se às solicitações. 

b) (    ) Executa adequadamente as suas atividades de acordo com as metas estabelecidas para a 
unidade. 

c) (    ) Em algumas situações demonstra pouca atenção em relação a execução das atribuições 
do seu cargo. 

d) (    ) Não cumpre adequadamente suas atribuições demonstrando pouca atenção  
necessitando de permanente orientação e controle. 

e) (    ) È descuidado demonstra nenhuma atenção às suas atribuições, descumprindo as 
orientações dos serviços, causando prejuízos. 

TABULAÇÃO 

FATORES 
CONCEITOS/ PONTOS  

 

SOMA A - 10 B - 08 C - 06 D - 03 E – 01 

1. Assiduidade       

2. Disciplina       

3. Iniciativa       

4. Produtividade       

5. Responsabilidade       

T O T A L  
 
 

Assinatura do(a)  Avaliado(a): _________________________________________________________ 
 

Guaçuí – ES., em _____/ _______/ ______ 
 

 
 
 
 

 _______________________           ________________________               _______________________ 
    Presidente da Comissão                                 Membro                                              Membro 
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FICHA DE COMENTÁRIOS DA AVALIAÇÃO E REFERENDO - Art. 42 da Lei. 
Nome:  Matrícula 
Período Avaliado:  
Responsável pela Avaliação:         Chefia Imediata (    )     Auto – avaliação (    ) 

Comentários do (a)  Avaliador (a) e do Avaliado (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENDO 

 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do(a) Avaliado(a): __________________________________________________________ 
 
 

Guaçuí – ES., em _____/ _______/ ______ 
 
 
    _______________________                ________________________               _______________________ 
         Presidente da Comissão                                 Membro                                            Membro 
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TABELA DE PONTUAÇÃO E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 
 

1. PONTUAÇÃO 

I - A Avaliação de Competências,é composta de 05 (cinco) fatores e 05 (cinco) níveis, 

assim definidos sua pontuação: 

* Total de 50 pontos. 

A = 10 pontos; 

B = 08 pontos; 

C = 06 pontos; 

D = 03 ponto; 

E = 01 ponto. 

 

2. NÍVEIS DE DESEMPENHO 

O Nível de Desempenho é composto de 04 (quatro) itens, com conceito total máximo de 50 

pontos, sendo assim definidos os conceitos e percentuais: 

I - “SD” supera o desempenho esperado, 45 a 50 pontos, média de 90% (noventa 

por cento) ou superior; 

II - “AD” atinge o desempenho esperado, 35 a 44 pontos, média superior ou igual a 

70% (setenta por cento) e inferior a 90% (noventa por cento); 

III - “AP” atinge parcialmente o desempenho esperado, necessitando de motivação, 

capacitação e atualização, 20 a 34 pontos, média superior ou igual a 40% 

(quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); e, 

IV - “NA” não atinge o desempenho esperado, abaixo de 20 pontos, média inferior 

a 40% (quarenta por cento). 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 246

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

 

42 
 

 

ANEXO VIII 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

Refere-se ao §§§ 1°, 2º e 3º do artigo 46 e artigo 47 da Lei. 

Órgão/Entidade:  
Setor/Departamento: 
Responsável pela Avaliação:         Chefia Imediata (    )   Auto – avaliação (    ) 

Nome do Servidor: 
Cargo: 

Matrícula: 
Período Avaliado: 

 
AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – § 1° do art. 46 

FATORES NÍVEIS DE DESEMPENHO 

 
1. DISCIPLINA 
 
Considere se o servidor 
observa sistematicamente 
aos regulamentos e às 
normas emanadas das 
autoridades competentes. 

a) (    ) Sempre cumpre as normas e deveres, além de contribuir para a manutenção 
da ordem no ambiente de trabalho. 

b) (    ) Mantém um comportamento satisfatório atendendo às normas e deveres da 
unidade. 

c) (    ) Mantém um comportamento satisfatório, mas não atende às normas e deveres da 
unidade. 

   unidade. d) (    ) Eventualmente descumpre as determinações que lhes são atribuídas e tem um 
comportamento instável no grupo. 

e) (    ) Mostra-se resistente a cumprir normas e deveres e sempre influencia 
negativamente no comportamento do grupo. 

  
2. INICIATIVA 
 
Considere se o servidor 
adota providências em 
situações não definidas pela 
chefia ou não previstas nos 
manuais ou normas de 
serviço. 

a) (    ) Tem facilidade em buscar soluções para situações imprevistas do trabalho, 
quando solicitado. 

b) (    ) Esforça-se para solucionar algumas situações imprevistas na execução do 
trabalho. 

c) (    ) Eventualmente apresenta soluções para situações imprevistas do trabalho, quando 
solicitado. 

d) (    ) Mostra pouco interesse em solucionar problemas decorrentes de situações 
imprevistas na execução do trabalho. 

e) (    ) Deixa de solucionar problemas decorrentes de situações imprevistas na execução 
do trabalho. 

 
3. PRODUTIVIDADE 
 
Considere se o servidor 
apresenta volume e 
qualidade de trabalho num 
intervalo de tempo 
satisfatório. 
 

a) (    ) Ultrapassa o volume de trabalho exigido, entregando as tarefas antes dos prazos 
estabelecidos e com qualidade. 

b) (    ) Apresenta resultados satisfatórios, entregando as tarefas dentro dos prazos 
estabelecidos. 

c) (    ) Apresenta pouco resultado para o trabalho exigido, e não cumpre os prazos 
estabelecidos devido a pouco conhecimento dos serviços. 

d) (    ) Apresenta resultados para o trabalho exigido, porém não cumpre os prazos 
estabelecidos. 

e) (    ) Demonstra resultados abaixo do exigido e as tarefas são sempre entregues fora 
dos prazos previstos. 
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4. RESPONSABILIDADE 
 
Considere o 
comprometimento com suas 
tarefas, com as metas 
estabelecidas pelo órgão ou 
entidade e com o bom 
conceito da administração 
pública do Estado. 

a) (    ) Conhece suas atribuições executando suas atividades acima das expectativas, 
antecipando-se às solicitações. 

b) (    ) Executa adequadamente as suas atividades de acordo com as metas estabelecidas 
para a unidade. 

c) (    ) Em algumas situações demonstra pouca atenção em relação a execução das 
atribuições do seu cargo. 

d) (    ) Não cumpre adequadamente suas atribuições demonstrando pouca atenção  
necessitando de permanente orientação e controle. 

e) (    ) È descuidado demonstra nenhuma atenção às suas atribuições, descumprindo as 
orientações dos serviços, causando prejuízos. 

 
5. CONTROLE 
EMOCIONAL 
 
Considere a capacidade de 
manter o equilíbrio 
emocional diante de 
situações adversas. 

a) (    ) Mantêm o equilíbrio emocional diante das mais adversas situações.  
Demonstra capacidade de solucionar qualquer problema sem perder a calma.     

b) (    ) É equilibrado emocionalmente, Mas diante de algumas situações reage com 
incensatez na resolução do problema. Age com equilíbrio no trato com chefes, 
subordinados ou colegas de trabalho. 

c) (    ) É equilibrado emocionalmente, Mas diante de algumas situações reage com total 
Incensatez na resolução do problema. Demonstra pouco equilíbrio no trato com 
chefes, subordinados ou colegas de trabalho. 

d) (    ) Constantemente age com desequilíbrio emocional. Nem sempre age com 
equilíbrio no trato com chefes, subordinados ou colegas de trabalho. 

e) (    ) Age sempre com desequilíbrio emocional principalmente no trato com as 
pessoas prejudicando as atividades que desenvolve trazendo prejuízos para 
administração. 

 
6. COOPERAÇÃO 
 
Considere a disposição para 
colaborar independentemente 
de solicitação de demanda. 

a) (    ) Demonstra em seus atos, comportamentos e atitudes de colaboração com os 
superiores, subordinados e colegas de trabalho independente de demanda e ou 
determinação. 

b) (    ) Se solicitado demonstra em seus atos, comportamentos e atitudes de colaboração 
com os superiores, subordinados e colegas de trabalho independente de demanda 
e ou determinação. 

c) (    ) Dependendo da demanda e ou determinação, se solicitado demonstra em seus 
atos, comportamentos e atitudes de colaboração com os superiores, subordinados 
e colegas de trabalho. 

d) (    ) Na maioria das vezes não coopera com as solicitações. 
e) (    ) Não coopera e ainda tenta impedir que outros cooperem quando solicitado. 

7. 
COMPROMETIMENTO 
 
Considere se o servidor é 
comprometido com suas 
tarefas, com as metas 
estabelecidas pelo órgão ou 
entidade e com o bom 
conceito da administração 
pública do Estado. 

a) (    ) Conhece suas atribuições executando suas atividades acima das expectativas, 
antecipando-se às solicitações. 

b) (    ) Executa adequadamente as suas atividades de acordo com as metas estabelecidas 
para a unidade. 

c) (    ) Em algumas situações demonstra pouca atenção em relação a execução das 
atribuições do seu cargo. 

d) (    ) Não cumpre adequadamente suas atribuições demonstrando pouca atenção  
necessitando de permanente orientação e controle. 

e) (    ) È descuidado demonstra nenhuma atenção às suas atribuições, descumprindo as 
orientações dos serviços, causando prejuízos. 
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8. RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 
 
Considere a capacidade de 
manter relações humanas 
saudáveis e construtivas. 

a) (    ) É capaz de manter relações humanas saudáveis e construtivas, visando 
proporcionar ao grupo um ambiente harmonioso tendo em vista a execução 
integrada do trabalho. 

b) (    ) Se integra bem ao grupo e consegue manter boa as relações interpessoais. 

c) (    ) Eventualmente se integra bem ao grupo e consegue manter boa as relações 
interpessoais. 

d) (    ) Se integra com dificuldade ao grupo e nem sempre consegue manter  boa as 
relações interpessoal. 

e) (    ) Não se integra ao grupo e tenta desequilibrar o relacionamento dos integrantes 
dos grupos que com ele se relacionam. 

TABULAÇÃO 

FATORES 
CONCEITOS/ PONTOS  

SOMA A – 7,50 B – 6,00 C – 4,00 D – 2,25 E – 0,75 

1. Disciplina       

2. Iniciativa       

3. Produtividade       

4. Responsabilidade       

5. Controle Emocional       

6. Cooperação       

7. Comprometimento       

8. Relações Interpessoais       

T O T A L - 01  

 
 

Assinatura do(a) Avaliado(a): __________________________________________________________ 
 
 
 
Guaçuí – ES., em _____/ _______/ ______ 

 
 
 
 

 _______________________      _______________________               ____________________ 
    Presidente da Comissão                      Membro                                              Membro 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – § 2° do art. 46 

GRUPO 
 

 

 

 

 

 

 

FATORES 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS 

I Atualização ou aperfeiçoamento através de curso, ou atuação como 

instrutor de 60 horas ou acima, 20 (vinte) pontos; 

 

I I Atualização ou aperfeiçoamento através de curso, ou atuação como 

instrutor de, 41 a 60 horas, 15 (quinze) pontos; 

 

I I I Atualização ou aperfeiçoamento através de curso, ou atuação como 

instrutor de, 10 a 40 horas, 10 (dez) pontos; 

 

I V Apresentação de estudos, pesquisas e iniciativas concretas que visem 

à melhoria do serviço público, 05 (cinco) pontos. 

 

T O T A L   -   02  

 
 

ASSIDUIDADE - § 3° do art. 46 

TOTAL DE FALTAS NO SEMESTRE 
 

PONTOS 

 
_____  (   __________________________________________   ) 

FALTAS 
 

_____  (   __________________________________________   ) 
DIAS DE ATESTADOS NÃO VALIDADOS PELA PERÍCIA 

 

T O T A L   -   03  
 

 

T O T A L   G  E  R  A  L    -    (TOTAL  01+02+03) 

 
 

 
 

Assinatura do(a) Avaliado(a): ____________________________________ 
 
 

Guaçuí – ES., em _____/ _______/ ______ 
 

 
 

 _______________________        _______________________               ___________________ 
    Presidente da Comissão                       Membro                                             Membro 
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FICHA DE COMENTÁRIOS DA AVALIAÇÃO E REFERENDO - art 48 
Nome:  Matrícula 
Período Avaliado:  
Responsável pela Avaliação:         Chefia Imediata (    )   Auto – avaliação (    ) 

Comentários do (a)  Avaliador (a) e do Avaliado (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENDO 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do(a) Avaliado(a): ____________________________________ 
 
Guaçuí – ES., em _____/ _______/ ______ 

 
 
 
 
 

 _______________________       ______________________               _____________________ 
    Presidente da Comissão                          Membro                                              Membro 
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TABELA DE PONTUAÇÃO E NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 
 

1 - PONTUAÇÃO 
 

I - A Avaliação de Competências é composto de 08 (oito) fatores e 5 (cinco) níveis, 

assim definidos sua pontuação: 

* Total de 60 pontos. 

A = 7,50 pontos; 

B = 6,00 pontos; 

C = 4,00 pontos; 

D = 2,25 pontos; 

E = 0,75 ponto. 
 

II - A Qualificação Profissional é composta por 4 (quatro) grupos, assim definida sua 

pontuação: 

 * Total de 20 pontos. 

I - GRUPO I – 20 pontos; 

II - GRUPO II – 15 pontos; 

III - GRUPO III – 10 pontos; 

IV - GRUPO IV – 05 pontos. 
 

III - A Mensuração da Assiduidade é composta por 5 (cinco) escalas, assim definida sua 

pontuação: 

* Total de 20 pontos. 

I - Nenhuma falta: 20 (vinte) pontos; 

II - Até 01 (uma) falta não prevista em lei, ou até 3 (três) dias de atestado médico não 

validados pelo setor de perícias médicas: 15 (quinze) pontos; 

III - De 02 (duas) a 04 (quatro) faltas não prevista em lei, ou até 5 (cinco) dias de 

atestado médico não validados pelo setor de perícias médicas: 10 (dez) pontos; 

IV - De 05 (cinco) a 06 (seis) faltas não prevista em lei, ou até 10 (dez) dias de 

atestado médico não validados pelo setor de perícias médicas: 05 (cinco) pontos; 

V - igual ou superior a 07 (sete) faltas não prevista em lei, ou acima de 10 (dez) dias 

de atestado médico não validados pelo setor de perícias médicas: 0 (zero) pontos. 
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2 - NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 
O Nível de Desempenho é composto pela soma de 3 (três) itens, com conceito total máximo 

de 100 pontos, sendo assim definidos os conceitos e percentuais: 
 

I -  “SD” supera o desempenho esperado, 90 a 100 pontos, média de 90% (noventa 

por cento) ou superior; 

II -  “AD” atinge o desempenho esperado, 70 a 89 pontos, média superior ou igual a 

70% (setenta por cento) e inferior a 90% (noventa por cento); 

III - III – “AP” atinge parcialmente o desempenho esperado, necessitando de 

motivação, capacitação e atualização, 40 a 69 pontos, média superior ou igual a 

40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); e, 

IV - “NA” não atinge o desempenho esperado, abaixo de 40 pontos, média inferior a 

40% (quarenta por cento). 
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ANEXO IX 

 

Descrições detalhadas das tarefas 

 
A que se refere o §2º do artigo 5º e artigo 9º desta Lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL 
 
 

Suporte Técnico Específico 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os cargos cujas atividades são inerentes aos serviços técnicos específicos, 
constituídos de habilitação legal para o seu exercício com formação profissional de nível superior. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Técnico em Informática 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I I I 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades de apoio técnico a 
informática aos trabalhos e projetos de diversas áreas, o assessoramento a autoridades superiores, 
desenvolvendo atividades mais complexas que envolvam sistemas informatizados. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

• Monitorar sistemas: Monitorar recursos de rede, monitorar recursos de entrada e saída de 
dados, monitorar recursos de armazenamento de dados, monitorar disponibilidade de 
aplicativos, monitorar desempenho de aplicativos, monitorar registros de erros, monitorar 
consumo de CPU; 

• Administrar processamento de dados: Administrar cronograma de atividades planejadas, 
administrar schedule (agenda de tarefas), otimizar recursos disponíveis, administrar tarefas, 
providenciar correção de erros de tarefas; 

• Assegurar funcionamento do hardware e software: Inicializar e desativar sistemas e 
aplicativos, configurar e reconfigurar hardware, realizar limpezas periódicas em 
equipamentos, alimentar equipamentos com suprimentos, supervisionar linha de transmissão, 
identificar falhas em hardware e software, sanar pequenas falhas de hardware, requisitar 
manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, efetuar controle de peças e 
suprimentos, assegurar funcionamento de equipamento reserva (standby), acionar 
equipamentos reserva; 

• Garantir segurança das informações: Fazer cópias de segurança (backup), guardar cópia 
de segurança em local prescrito; fazer rodízio de mídias; verificar acesso lógico do usuário, 
destruir informações sigilosas descartadas; 

• Atender cliente e usuário: Disponibilizar recursos operacionais, planejar atendimento a 
cliente e usuário, orientar cliente e usuário na utilização de hardware e software, executar 
checagem inicial de solicitação, conduzir solicitação de suporte, reparar arquivos, reprocessar 
tarefas de acordo com solicitação, recuperar arquivos, programas e relatórios, transferir 
arquivos, programas e relatórios; 

• Inspecionar ambiente físico de trabalho: Controlar acesso de pessoas não autorizadas, 
sugerir mudanças na disposição de equipamentos, verificar temperatura e umidade local, 
verificar equipamentos de energia, checar sistema de detecção de incêndio, checar 
iluminação de emergência, organizar cabeamento. 

• Executar outras tarefas correlatas. 
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CARGO 

Técnico em Informática 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I I I 
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
 

• Experiência 
O cargo não exige experiência anterior comprovada 

 

• Requisitos para Provimento 
Instrução – Nível Técnico ou Pós Técnico Completo na área de informática. 

 

• Carga Horária 
40 (quarenta) horas semanais. 

 

• Recrutamento 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 

 

• Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 
Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

 

• Julgamento e Iniciativa 
As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e 
coordenar suas atividades, defrontando-se com problemas de natureza padronizada, embora 
utilize soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

 

• Relacionamento 
Demonstra razoável tato em lidar, com pessoas, relacionando-se facilmente com os colegas de 
trabalho.  

 

• Responsabilidade com o Patrimônio 
O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possibilidades de perdas 
devido a descuidos são patentes e de grau elevado. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Assessor de Imprensa 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I I I 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução e coordenação de 
atividades de apoio técnico em elaboração de matérias jornalísticas das atividades do legislativo em 
trabalhos e projetos de diversas áreas, o assessoramento a autoridades superiores, desenvolvendo 
atividades mais complexas que requeiram certo grau de autonomia e envolvam coordenação e 
supervisão. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

• Quanto às atividades de assessor de imprensa em geral: 
 

- Elaboração de matérias jornalísticas (release); registro através de imagens (fotografia) e de 
gravações por áudio a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet com objetivo 
de divulgar as atividades do Legislativo;  
- Registrar e noticiar atos do Presidente, dos Vereadores e da Câmara Municipal nos órgãos de 
comunicação municipal e regional;  
 - Manter contatos com a imprensa local (jornais impresso, rádios e  Televisão) marcando entrevistas 
coletivas ou exclusivas do Presidente e Vereadores;  
- Acompanhar todos os assuntos de interesse da Câmara e do Município divulgados na imprensa;  
- Manter estreito relacionamento com a Câmara de vereadores para cientificar-se da programação das 
atividades da Câmara;  
- Organizar e manter o arquivo de fotografias e recortes de jornais e revistas, relativos a assuntos 
correspondentes à Câmara Municipal, ao Presidente e aos Vereadores, para ordená-las em arquivo 
próprio;  
- Orientar o Presidente, Vereadores sobre normas protocolares e cerimoniais, recepcionar convidados, 
manter relação atualizada de autoridades federais, estaduais, municipais e outras;  
- Submeter à apreciação prévia do presidente toda matéria que deva ser publicada e divulgada; 
- Executar outras atividades correlatas. 
 
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
 
− Experiência 

O cargo não exige experiência anterior comprovada 
 
− Requisitos para Provimento 
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Instrução – curso Superior completo em Comunicação Social, com graduação em Jornalismo, 
ou registro no Ministério do Trabalho como jornalista profissional. 
Pré-requisito – Conhecimentos de Informática, em Microsoft Office no mínimo de 100 horas. 

 
− Carga Horária 

40 (quarenta) horas semanais. 
 
− Recrutamento 

Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 
 
− Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 

Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

 
− Julgamento e Iniciativa 

As tarefas são basicamente variadas em seus detalhes. O ocupante deve planejar, organizar e 
coordenar suas atividades, defrontado-se com problemas de natureza padronizada, embora utilize 
soluções originais para o encaminhamento dos detalhes. 

 
− Relacionamento 

Demonstra muito tato em lidar, com pessoas, relacionando-se facilmente com os colegas de 
trabalho.  

 
− Responsabilidade com o Patrimônio 

O ocupante usa ferramentas, materiais e equipamentos nos quais as possibilidades de perdas 
devido a descuidos são patentes, embora em grau reduzido. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Contador 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I V 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições a organização, e a execução dos serviços de natureza 
contábil do Poder Legislativo, bem como realizar tarefas referentes a administração contábil, 
financeira, patrimonial e auditorias do Legislativo Municipal. 

 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

− Organizar os serviços de contabilidade da Câmara, traçando o plano de contas, o sistema de 
livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(NBCASP);  

− Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu 
processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil;  

− Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, 
observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para 
atender a exigências legais e formais de controle; 

− Controlar a execução orçamentária analisando documentos, elaborando relatórios e 
demonstrativos;  

− Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de 
obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a 
administração dos recursos financeiros da Câmara; 

− Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, 
acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de 
recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de 
assegurar o cumprimento da legislação aplicável;  

− Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua 
correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle 
interno;  

− Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, 
bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de 
auditoria, com a finalidade de atender a exigências legais; 

− Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação;  

− Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
− Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
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Contador 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I V 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

− Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Câmara e outras entidades 
públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho do Município;  

− Organizar dados para a proposta orçamentária da Câmara; 
− Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.  
− Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

− Experiência:  
Não exige experiência comprovada. 
 

− Requisitos para Provimento: 
Escolaridade – Curso de Nível Superior em Ciências Contábeis. 
Pré – requisito - Registro no respectivo Conselho de Classe. 
 

− Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais. 
 

− Recrutamento: 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 
 

− Perspectivas de Desenvolvimento Funcional: 
Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 
 

− Julgamento e Iniciativa: 
Tarefas variadas e complexas que exigem planejamento, organização e coordenação cuidadosos 
para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, 
como no conteúdo geral. 
 

− Relacionamento: 
Possui excelente capacidade de lidar e relacionar-se com pessoas, sobretudo com os colegas de 
trabalho. 
 

− Responsabilidade com o Patrimônio: 
O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Auditor de Controle Interno 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I V 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições a organização, e a execução dos serviços de natureza de 
controle interno das atividades gerais do Poder Legislativo, bem como realizar tarefas referentes a 
verificação administrativa, financeira, contábil, patrimonial e auditorias de caráter orientador e 
fiscalizador do Legislativo Municipal. 
 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

− Organizar os serviços de controle interno da câmara, traçando os planos, os sistemas de fluxo de 
processos e documentos, bem como o método de sua escrituração, para possibilitar o controle;  

− Supervisionar os trabalhos de programação e execução orçamentária e acompanhamento de 
processos administrativos, analisando-os e orientando o seu processamento, para assegurar a 
correta apropriação;  

− Analisar, conferir, elaborar relatórios e demonstrativos, observando os mecanismos de controle 
de gestão administrativa, financeira, patrimonial, verificando a documentação pertinente, para 
atender a exigências legais e formais de controle;  

− Controlar a execução dos procedimentos licitatórios, fiscalizando os procedimentos; 
− Controlar e analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, 

convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na 
aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos 
executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável;  

− Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal e 
acompanhar os índices fixados para a educação e a saúde e a contabilização dos recursos 
provenientes da celebração de convênios, examinando as despesas correspondentes, conforme 
legislação em vigor; 

− Analisar os atos de natureza administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 
verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de 
controle interno;  

− Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, 
bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de 
auditoria, com a finalidade de atender a exigências legais; 

− Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades nas diversas áreas de atuação;  

− Participar das atividades legislativas, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano 
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GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

I V 
plurianual de aplicações, a execução dos programas de governo e do orçamento anual; 

− Acompanhar os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Câmara Municipal; 
− Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;  

− Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da câmara e outras entidades 
públicas e particulares, comissões permanentes e temporárias realizando a estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho do município;  

− Participar da organização dos dados para a proposta orçamentária 
− Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.  
− Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 
−  Experiência:  

Não exige experiência comprovada. 
−  Requisitos para Provimento 

 

Escolaridade - Curso de Nível Superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou 
Direito. 
Pré – requisito - Registro no respectivo Conselho de Classe. 

−  Carga Horária 
40 (quarenta) horas semanais. 

−  Recrutamento 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 

−  Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 
Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

−  Julgamento e Iniciativa 
Tarefas variadas e complexas que exigem planejamento, organização e coordenação cuidadosos 
para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como 
no conteúdo geral. 

−  Relacionamento 
Possui excelente capacidade de lidar e relacionar-se com pessoas, sobretudo com os colegas de 
trabalho. 

 

−  Responsabilidade com o Patrimônio 
O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 262

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

 

58 
 

 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Procurador Legislativo 

GRUPO OCUPACIONAL 
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CARREIRA 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

Os ocupantes do cargo têm como atribuições a organização, e a execução dos serviços de natureza 
jurídica junto a órgãos do Poder Judiciário, bem como representar judicial e extrajudicialmente o 
Legislativo Municipal. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

− Representar a Câmara Municipal em juízo, ativa e passivamente, e promover sua defesa em 
todas e quaisquer ações; 

− Elaborar informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder Legislativo em mandados de 
segurança ou mandados de injunção; 

− Emitir parecer sobre matérias relacionadas com processo judiciais em que a Câmara Municipal 
tenha interesse; 

− Apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de contratos, convênios, acordos, 
Editais e demais atos relativos a obrigações assumidas pela Câmara Municipal; 

− Promover ou auxiliar pesquisas e estudos sobre doutrina, legislação e jurisprudência; 
− Opinar sobre interpelação de textos legais; 
− Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; 

− Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; 
− Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

− Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Câmara e outras entidades 
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; 

− Executar intervenções judiciárias, em todas as instâncias; 
− Emitir parecer nos Projetos de Lei do Executivo e de Iniciativa do Legislativo; 
− Assessorar o presidente bem como as Comissões Permanentes e Temporárias da Câmara 

Municipal; 
− Propor ao Presidente da Câmara a argüição de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, 

para fins previstos na Constituição da República; 
− Receber citações e notificações nas ações em que a Câmara Municipal seja parte; 
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− Defender a Câmara Municipal, em qualquer juízo ou instância nas causas em que o mesmo for 

réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado; 
− Desistir, transigir, firmar compromissos e confessar nas ações de interesse da Câmara Municipal, 

autorizado pelo Presidente; 
− Participar das sessões da Câmara Municipal, auxiliando nos trabalhos legislativos. 
− Formular requerimentos e responder solicitações do Presidente e Vereadores; 
− Dar pareceres em assuntos de sua especialidade; 
− Subsidiar os demais órgãos da Câmara Municipal em assuntos jurídicos; 
− Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 
SÃO PRERROGATIVAS DO PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

I - Não ser constrangido de qualquer modo a agir em desconformidade com sua consciência ético-
profissional; 

II - Requisitar sempre que necessário, auxilio e colaboração das autoridades públicas para o 
exercício de suas atribuições; 

III - Requisitar das autoridades competentes certidões, informações e diligencias necessárias ao 
desempenho de suas funções; 

IV - Ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione repartição da Câmara 
Municipal e requisitar documentos e informações úteis ao exercício da atividade funcional, 
mediante autorização do Presidente. 

 
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
 
− Ao Procurador da Câmara Municipal aplicam-se as vedações e as incompatibilidades previstas na 

Lei 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia). 
 

- Experiência: 
O cargo exige Experiência mínima de 02 (dois) anos como Advogado. 

 

- Requisitos para Provimento: 
Instrução - Curso de Nível Superior em Direito. 
Pré-requisito - Registro na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.  

 
- Carga Horária: 

30 (trinta) horas semanais. 
 

- Recrutamento: 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 
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CARGO 

Procurador Legislativo 

GRUPO OCUPACIONAL 

Suporte Técnico Específico 

CARREIRA 

V 
- Perspectivas de Desenvolvimento Funcional: 

Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

 

- Julgamento e Iniciativa: 
Tarefas variadas e complexas que exigem planejamento, organização e coordenação cuidadosos 
para a obtenção de resultados. Vários problemas originais se apresentam, tanto nos detalhes, como 
no conteúdo geral. 

 

- Relacionamento: 
Possui excelente capacidade de lidar e relacionar-se com pessoas, sobretudo com os colegas de 
trabalho. 

 

- Responsabilidade com o Patrimônio: 
O ocupante lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. 
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GRUPO OCUPACIONAL 
 

Apoio Administrativo e Operacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreende os cargos cujas atividades são inerentes aos serviços de natureza de apoio as 

atividades administrativas e legislativas, principais auxiliares, constituídos de formação de 

nível médio para o seu exercício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 266

Prefeitura Municipal de Guaçuí 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

 

62 
 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Assistente de Atendimento Público 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições o auxílio na execução, sob supervisão direta, tarefas 
rotineiras de atendimento público, relacionadas com a recepção de visitantes, procurando identificá-
los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e 
encaminhá-los a pessoas ou setores procurados, bem como a execução dos serviços de recebimento, 
guarda, organização e atualização de livros documentos, revistas e outros periódicos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

• Quanto às atividades de apoio administrativo em geral: 
 
− Classificar e arquivar correspondências, relatórios, planilhas, fichas e outros documentos, 

efetuando triagem, ordenando, grampeando e etiquetando, para fins de controle, facilitar sua 
localização; 

− Receber, registrar e encaminhar correspondências, faturas, ordens de serviços, listagens e outros 
documentos, separando, conferindo e registrando dados de identificação, para fins de controle de 
documentação e prosseguimento do processo de trabalho; 

− protocolar e despachar documentos e volumes efetuando registros quanto à quantidade, 
especificações, destino, data e outras informações e acondicionando-os em embalagens 
apropriadas, a fim de evitar extravios e possibilitar o encaminhamento aos interessados, digitar 
ou datilografar correspondências, tabelas, relatórios, circulares, memorandos, apostilas, 
formulários e outros documentos, transcrevendo dados manuscritos, impressos e seguindo 
padrões estabelecidos de estética e apresentação, a fim de atender as exigências de trabalho do 
órgão; 

− Efetuar levantamentos referentes a assuntos diversos, coletando e registrando dados, a fim de 
serem utilizados pelos órgãos competentes; 

− Redigir correspondência de natureza simples, desenvolvendo assuntos rotineiros, a fim de obter 
e/ou prestar informações; 

− Controlar o material de expediente, ferramentas e instrumentos utilizados na área, registrando 
quantidade, qualidade e consumo dos mesmos, preparando requisições, conferindo e entregando 
quando solicitado, a fim de atender às necessidades da área e do andamento dos trabalhos; 

− Realizar controles diversos dentro de sua área de atuação recebendo comunicados ou procedendo 
o levantamento de dados, e efetuando os registros pertinentes, a fim de possibilitar o 
acompanhamento dos serviços; 

− Providenciar a duplicação de documentos, preenchendo requisições, angariando assinaturas e 
dirigindo-se ou solicitando o envio ao centro de reprografia, a fim de atender às necessidades do 
serviço; 
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CARGO 

Assistente de Atendimento Público 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I I 
− Transmitir e receber fax e e-mail; efetuar a recepção e expedição de listagens e trabalhos 

processados, verificando prazos de entrega, qualidade e remetendo aos usuários. 
− Atender o público em geral, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus pedidos; 
− Atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco ou botão, 

para prestar informações e anotar recados; 
− Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou comerciais do 

visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários; 
− Organizar a triagem dos que buscam o atendimento; 
− Facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; 
− Manter em ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom 

trato; 
− Emitir encaminhamentos devidamente autorizados.  
− Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades da 

Câmara Municipal 
 
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
 

− Experiência 
O cargo não exige experiência anterior comprovada 

 

− Requisitos para Provimento 
Instrução - Ensino Médio Completo. 
Pré-requisito – Conhecimentos de Informática, de Microsoft Office no mínimo de 60 horas. 

 

−  Carga Horária 
40 (quarenta) horas semanais. 

 

−  Recrutamento 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 

 

−  Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 
Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

 

−  Julgamento e Iniciativa 
Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre alternativas 
de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para decisão.  

 

−  Relacionamento 
Demonstra muito tato em lidar, com pessoas, relacionando-se facilmente com os colegas de 
trabalho.  
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CARGO 

Assistente de Atendimento Público 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I I 
 

−  Responsabilidade com o Patrimônio 
As possibilidades de perdas devido a descuidos são mínimas. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Motorista 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução das tarefas referentes a conduzir e conservar 
veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e em viagens estaduais ou interestaduais, com 
a finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais diversos. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 
− Dirigir veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e em viagens estaduais ou 

interestaduais, transportando pessoas ou cargas dos locais estabelecidos; 
− Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeita conservação, verificando o nível de 

combustível, óleo, água, calibragem de pneus, cargas de extintores e outros, substituindo pneus e 
peças simples em caso de emergência, limpando-o interna e externamente, a fim de deixá-lo em 
perfeitas condições de uso; 

− Informar as condições do veículo, para que seja efetuada a manutenção preventiva ou corretiva 
nos períodos pré-estabelecidos ou em términos de viagens; 

− Zelar pelo bom andamento da viagem, verificando se a documentação do motorista e as do 
veículo está completa e atualizada, obedecendo às leis de transito e adotando as demais medidas 
cabíveis na prevenção ou solução de qualquer acidente, a fim de garantir a segurança das 
pessoas; 

− Auxiliar o carregamento e o descarregamento de materiais, conferindo-os com os documentos de 
recebimento ou entrega e orientando arrumação no veículo, a fim de evitar acidentes; 

− Preencher formulários, registrando quilometragem, locais percorridos, horários de saída, retorno 
e outros, segundo instruções pré-estabelecidas; 

− Atender requisições de saída, atendo-se dos horários estabelecidos e recolhendo o veículo após o 
serviço; 

− Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.  
− Executar outras tarefas compatíveis com a função determinadas pela chefia imediata.  

 
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
 

− Experiência 
O cargo não exige experiência anterior comprovada 

 

− Requisitos para Provimento 
Instrução - Ensino Médio Completo. 
Pré-requisito – Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. 
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CARGO 

Motorista 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I 
−  Carga Horária 

40 (quarenta) horas semanais. 
 

−  Recrutamento 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 

 

−  Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 
Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

 

−  Julgamento e Iniciativa 
Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre alternativas 
de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para decisão.  

 

−  Relacionamento 
Demonstra muito tato em lidar, com pessoas, relacionando-se facilmente com os colegas de 
trabalho.  

 

−  Responsabilidade com o Patrimônio 
O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. E ainda responsabilidade por 
segurança de terceiros, pois no desempenho da função podem ocorrer acidentes, afetando os 
ocupantes do veículo. O cargo exige muita atenção e concentração. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOOSS  
 

CARGO 

Auxiliar de Limpeza e Conservação 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução das tarefas, sob supervisão, de limpeza e 
zeladoria de prédios públicos, tarefas braçais diversas, que não exijam conhecimentos ou habilidades 
especiais. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS 
 

− Limpar, prédios, utilizando ferramentas manuais apropriadas; 
− Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não 

exijam conhecimentos especiais; 
− Observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando equipamentos de proteção 

e tomando precauções para não causar danos a terceiros; 
− Limpar e arrumar as dependências e instalações da Câmara Municipal, a fim de mantê-los 

nas condições de asseio requeridas; 
− Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de 

acordo com as determinações definidas; 
− Percorrer as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas e 

portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos 
elétricos; 

− Manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias e de cozinha; 
− Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 
− Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da Câmara 
− Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu trabalho, 

comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 
− Receber e armazenar materiais de acordo com normas e instruções estabelecidas, a fim de 

atender aos requisitos de conservação e higiene; 
− Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 
− Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade 

de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e 
com boa aparência; 

− Cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e entrega de 
documentos, mensagens ou pequenos volumes; 

− Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.  
− Executar outras tarefas compatíveis com a função determinadas pela chefia imediata.  
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CARGO 

Auxiliar de Limpeza e Conservação 

GRUPO OCUPACIONAL 

Apoio Administrativo e Operacional 

CARREIRA 

I 
FATORES A SEREM CONSIDERADOS EM RELAÇÃO AO CARGO 
 

− Experiência 
O cargo não exige experiência anterior comprovada 

 

− Requisitos para Provimento 
Instrução - Ensino Fundamental Completo. 

 

−  Carga Horária 
40 (quarenta) horas semanais. 

 

−  Recrutamento 
Externo, no mercado de trabalho, mediante seleção em Concurso Público. 

 

−  Perspectivas de Desenvolvimento Funcional 
Progressão para o padrão de vencimento imediatamente superior na carreira a que pertence. 
Adicional por Graduação ou Titulação na área de atuação. 

 

−  Julgamento e Iniciativa 
Tarefas repetitivas que oferecem reduzido teor de variedade. O ocupante decide sobre alternativas 
de fácil escolha. Os problemas que eventualmente surgem são relatados a Chefia para decisão.  

 

−  Relacionamento 
Demonstra muito tato em lidar, com pessoas, relacionando-se facilmente com os colegas de 
trabalho.  

 

−  Responsabilidade com o Patrimônio 
O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar 
perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. 
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PORTARIA Nº. 5.581, DE 17 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 135235

PORTARIA Nº. 5.581, DE 17 DE ABRIL DE 2018

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS FIRMADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
ÇUÍ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal em vigor e 
conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e os termos do Processo nº 2.119/2018 da Secretaria Municipal 
de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Superintendente Administrativa Sra. FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO, para acompanhar e 
fiscalizar os contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Guaçuí através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
relacionados abaixo:

I) Contratos de Laboratórios:

a) 457/16 – Laboratório Célula de Analises Clínicas;

b) 233/15 – Laboratório Kashima;

c) 234/15 - Laboratório Laborclin.

II) Contratos de Locação de Imóvel:

a) 264/14 – Zilter de Paula Meireles;

b) 118/17 – Léa Ávila de Oliveira.

III) Outros:

a) Convênio com Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí nº 001/2018;

b) Acesse Comunicação – Contrato nº 088/2017;

c) Digital Net do ES – Contrato nº 087/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guaçuí - ES, 17 de abril de 2018.

MÁRCIO CLAYTON DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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Guarapari

Prefeitura

DECRETO Nº 235/2018 E OUTROS
Publicação Nº 135413

DECRETO Nº 235/2018 - Fica EXONERADA, “a pedido”, a 
senhora MARIÂNGELA DIAS DOS SANTOS PEREIRA, ocu-
pante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERA-
CIONAL I, na função de AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR, 
da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Este decre-
to entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir do dia 02/04/2018.

DECRETO Nº 236/2018 - FICA REVOGADO o DECRETO Nº. 
284/2007, de 11.07.2007, que declarou como Utilidade 
Pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no 
Loteamento Itapebussu, destinados à construção de uma 
escola de Educação Infantil. Proc 11291/2007.

DECRETO Nº 242/2018 - FICA REVOGADO o DECRETO Nº. 
687/2017, de 20.12.2017, que declarou como Utilidade 
Pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no 
Loteamento Praia de Santa Mônica, destinados à constru-
ção de uma escola de Educação Infantil. Proc 21786/2017.

DECRETO Nº 244/2018 – Dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial no orçamento vigen-
te e dá outras providências. SEMSA. R$ 305.237,54.

DECRETO Nº 245/2018 - Fica declarada de Utilidade Públi-
ca, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, em 
regime de urgência, os lotes de terra nºs 16, 17, 18, 19, 
20 e 21 da Quadra 74, integrantes do Loteamento Bairro 
Santa Mônica, nesta cidade de Guarapari/ES, destinados à 
construção de uma Escola de Educação Infantil

PORTARIA/GAB Nº. 068/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espí-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no 
art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 
189/2013, que motivou a solicitação de autorização ao 
Chefe do Executivo Municipal para abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar frente ao servidor MARCIO RO-
DRIGUES DE OLIVEIRA.

Considerando que tais medidas visam atender aos anseios 
daqueles que acreditam na Transparência, Moralidade e 
Impessoalidade no serviço público, princípios que nor-
teiam a atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apuração, nos ter-
mos constantes do artigo 161 do Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos do Município de Guarapari, das denúncias for-
muladas através do Processo Administrativo nº 189/2013, 
frente ao Sr. MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, na oca-
sião, ocupante do cargo comissionado de SUBGERENTE DE 
OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, da Secretaria 
Municipal de Fiscalização - SEMFIS, por supostas infrações 
constantes no art. 161 do inciso III, alínea “y”, da Lei Mu-
nicipal nº 1.278/91.

Art. 2° - Ficam designados os servidores MONALISA DE 
ATAYDE VIEIRA, matrículas nºs 17034-8/1 e 224374-1/1, 
CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, matrícula nº 
13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA CRUZ, matrícula 
nº 11328-0, todos funcionários efetivos, lotados respecti-
vamente na Secretaria Municipal da Educação e Secretaria 
Municipal de Administração e Gestão de Recursos Huma-
nos, para comporem a respectiva COMISSÃO PROCES-
SANTE, sob a presidência da primeira.

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

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 03 (três) dias do mês 
maio de 2018 (dois mil e dezoito).

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 069/2018 - CONCEDER LICENÇA PRÊ-
MIO ao servidor TIAGO FERRI LOUREIRO, ocupante do car-
go efetivo de FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, pelo período de 03 
(TRÊS) MESES ININTERRUPTOS, contados a partir do dia 
02/07/2018, com todos os direitos e vantagens do cargo.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

RESULTADO CP 03/2018
Publicação Nº 135430

RESULTADO DE CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018

PROCESSO Nº: 22.989/2017
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA 
EXTENSÃO DA AV. PARIS, CRUZAMENTO COM A AV. PADRE 
JOSÉ ANCHIETA, BAIRRO AEROPORTO, SEGUINDO PELO 
BAIRRO JARDIM SANTA ROSA, CHEGANDO ATÉ A RODO-
VIA DO CONTORNO NO BAIRRO JABARAÍ, NESTE MUNICÍ-
PIO – SEMOP.

Onde sagrou-se vencedora a empresa THOR CONSTRUTO-
RA EIRELI ME, no valor de R$ 3.136.788,50 (três milhões, 
cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta centavos).

Guarapari, 15 de maio de 2018.

LUCIANE NUNES DE SOUZA

PRESIDENTE COPEL

SEMED-RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CON-
VOCAÇÃO DO 2º COLOCADO

Publicação Nº 135379

RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO 2º CO-
LOCADO

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Edu-
cação, por meio de sua pregoeira oficial, torna público o 
resultado de habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2018, cujo objeto visa a 
aquisição de material de limpeza e higiênico, para aten-
der as necessidades das instituições escolares municipais 
e Secretaria Municipal da Educação – SEMED.A empresa R.
CLEAN arrematante em 1º lugar no LOTE 2 não apresentou 
amostras, restando INABILITADA. Informa ainda que, fica 
convocada a 2ª colocada nos lances verbais a empresa SU-
PRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DISTRIBUI-
DORA a apresentar seus documentos de habilitação, amos-
tras e proposta atualizada no prazo estipulado no edital.

Guarapari/ES, 14 de maio de 2018.

Neuza Alves Tomich

Pregoeira Oficial - SEMED

SEMED-RESULTADO FINAL -PE 016/-2018
Publicação Nº 135412

RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2018

PROCESSO Nº: 16886/2017

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
de sondagem a percussão, para atender as obras a serem 
executadas pela Secretaria Municipal da Educação - SE-
MED. Vencedor: EDIFICA ENGENHARIA LTDA-EPP, vence-
dor do Lote Único, no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e 
dois mil e quinhentos reais). O Pregão finalizou no valor 
total global de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e qui-
nhentos reais).

Neuza Alves Tomich

Pregoeira Oficial - SEMED

TERMO DE DISTRATO/RESCISÃO Nº 006/2018
Publicação Nº 135463

TERMO DE DISTRATO/rescisão Nº 006/2018, do Município 
de Guarapari com a Srª. IÊDA MAIA SANTOS DE ANDRA-
DE. Processo Administrativo nº 10490/2018. O Presente 
Termo tem por objeto o Distrato/Rescisão do Contrato Ad-
ministrativo de Trabalho Temporário Nº 972/2017, confor-
me o Processo Administrativo nº 3959/2018. Fica rescindi-
do/distratado o Contrato indicado na Cláusula Primeira, de 
comum acordo e interesse das partes, com data retroativa 
a 19/02/2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISTRATO/rescisão Nº 007/2018, do Municí-
pio de Guarapari com o Sr. ANDERSON MAGNO MENEZES. 
Processo Administrativo nº 10490/2018. O Presente Ter-
mo tem por objeto o Distrato/Rescisão do Contrato Admi-
nistrativo de Trabalho Temporário Nº 857/2016, conforme 
o Processo Administrativo nº 10490/2018. Fica rescindido/
distratado o Contrato indicado na Cláusula Primeira, de 
comum acordo e interesse das partes, com data retroativa 
a 05/04/2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISTRATO/rescisão Nº 008/2018, do Município 
de Guarapari com a Srª. MARIA LÚCIA SOUZA DE MELO 
SANTOS. Processo Administrativo nº 10490/2018. O Pre-
sente Termo tem por objeto o Distrato/Rescisão do Con-
trato Administrativo de Trabalho Temporário Nº 003/2017, 
conforme o Processo Administrativo nº 10490/2018. Fica 
rescindido/distratado o Contrato indicado na Cláusula Pri-
meira, de comum acordo e interesse das partes, com data 
retroativa a 05/04/2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS N° 051/2018, fir-
mado entre o Município de Guarapari/ES, e a empresa M. 
DA P. LIRA FUNERÁRIA. Processo nº 11188/2017, sendo 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DE GUARAPARI 
X IML X GUARAPARI X CEMITÉRIO, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidada-
nia – SETAC. O presente contrato tem o valor total de R$ 
94.920,00. O prazo para execução do serviço será de 12 
(doze) meses, partir de sua assinatura.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁ-
RIO N° 679/2018, firmado entre o Município de Guarapari/
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ES, e a Sr. MARIANA MATOS TERRA. Processo Administra-
tivo n° 10851/2018, sendo o objeto: Contratação de pro-
fissional para atuar como Orientador Social, selecionado 
através do Edital n° 002/2017, o presente contrato terá 
vigência de 12 meses, os serviços ora contratados serão 
prestados pessoalmente pelo contratado, que deverá cum-
prir jornada semanal de trabalho 40 hs.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁ-
RIO N° 680/2018, firmado entre o Município de Guarapari/
ES, e a Sr. RENATA FERREIRA DE SOUZA. Processo Admi-
nistrativo n° 10851/2018, sendo o objeto: Contratação de 
profissional para atuar como Orientador Social, seleciona-
do através do Edital n° 002/2017, o presente contrato terá 
vigência de 12 meses, os serviços ora contratados serão 
prestados pessoalmente pelo contratado, que deverá cum-
prir jornada semanal de trabalho 40 hs.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal
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Ibatiba

Prefeitura

DECRETO 51/2018
Publicação Nº 135334

DECRETO MUNICIPAL Nº. 051, de 14 de maio de 2018.

“Estabelece extensão do horário de funcionamento de es-
tabelecimentos e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRI-
TO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e pela Lei nº 807/2016.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 003287/ 
2018;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 003643/ 
2018;

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a extensão de horário nos dias 
25/05/2018 (sexta-feira) e 26/03/2018 (sábado) até às 
04 horas do dia seguinte e no dia 27/05/2018 (domingo) 
até 01 hora do dia seguinte.

Art. 2º. É de responsabilidade da empresa realizadora do 
evento todas as ações na área de segurança; infraestrutu-
ra; direitos autorais; Estatuto da Criança e do Adolescen-
te; Corpo de Bombeiros e cumprimento ainda de todas as 
legislações em vigor sobre eventos, inclusive a Portaria nº 
005/2017 do M.M. Juiz desta Comarca.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 14 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 100/2018
Publicação Nº 135333

PORTARIA Nº 100/2018, de 14 de maio de 2018.

Dispõe sobre a Designação de Servidor Público Mu-
nicipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do 
Município:

CONSIDERANDO o Processo nº 0000293-46.2018.8.08.64 
– Poder Judiciário;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora Dalila Silva Castelar – Enfer-
meira – Matrícula nº 002608, como Responsável Técnica 
do Pronto Atendimento Municipal – Eliana Saraiva Trindade 
Carvalho.

Art. 2º – Conceder com base no Art. 48 – II da Lei Comple-
mentar Municipal nº 40/2010, gratificação de 20 % (vinte 
por cento) de seu vencimento base, de acordo com as dis-
posições legais.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 93/2018
Publicação Nº 135326

PORTARIA Nº 093/2018, de 11 de maio de 2018.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, Nomeia Co-
missão Processante e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espi-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos poderes 
que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 002564/ 
2018 da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 002205/ 
2018 do Servidor F.R.;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001709/ 
2018 do Ministério Público Estadual;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001530/ 
2018 do Servidor F.R.;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001402/ 
2018 da cidadã Mirian Gomes da Silva Souza;



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 278

CONSIDERANDO os Processos Administrativos nº 007445/ 
2017 e 007841/2017 do Ministério Público Estadual;

CONSIDERANDO o despacho COPSPAD Nº 01/2018;

CONSIDERANDO o despacho da Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de possíveis 
irregularidades praticadas pelo servidor F.R., professor 
- PEB (AI), matrícula nº 001000, lotado na Escola Mu-
nicipal Adelaide Rodrigues Moreira – Secretaria Municipal 
de Educação, referentes aos atos e fatos que constam 
nos Processos nº 7841/2017, 7445/2017, 1402/2018, 
1530/2018, 1709/2018, 2205/2018 e 2564/2018, bem 
como as demais infrações conexas que emergirem no de-
correr dos trabalhos conforme Lei Complementar nº 38, de 
31 de dezembro de 2009.

Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, 
a Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº 54/2018, de 27 de feve-
reiro de 2018, quais sejam: FERNANDA MATOS DE MOU-
RA, funcional nº 2815, Contadora, que a presidirá; ANALIA 
ROSA DA SILVA, funcional nº 1179, Agente Comunitário 
de Saúde, e ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional nº 
2390, vigia, todos servidores integrantes do Quadro Efeti-
vo desta instituição.

Art. 3º - A Comissão terá acesso a toda a documentação 
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá co-
lher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas 
que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 11 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 94/2018
Publicação Nº 135327

PORTARIA Nº 094/2018, de 11 de maio de 2018

Afasta servidor e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 002564/ 
2018 da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 002205/ 
2018 do Servidor F.R.;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001709/ 
2018 do Ministério Público Estadual;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001530/ 
2018 do Servidor F.R.;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001402/ 
2018 da cidadã Mirian Gomes da Silva Souza;

CONSIDERANDO os Processos Administrativos nº 007445/ 
2017 e 007841/2017 do Ministério Público Estadual;

CONSIDERANDO o despacho COPSPAD Nº 01/2018;

CONSIDERANDO o despacho da Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar com base no Art. 149 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 38/2009, o afastamento do servidor 
F.R, professor - PEB (AI), matrícula nº 001000, lotado na 
Escola Municipal Adelaide Rodrigues Moreira – Secretaria 
Municipal de Educação, do exercício do respectivo cargo 
público, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da re-
muneração, a fim de que, como acusado, não venha a influir 
na apuração dos fatos objeto do processo em referência.

Art. 2º - O servidor afastado deverá permanecer à disposi-
ção da Comissão Processante, no período acima consigna-
do, e deverá indicar endereço, telefone e outros meios de 
contato suficientes para que possa ser encontrado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 11 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 95/2018
Publicação Nº 135328

PORTARIA Nº 095/2018, de 11 de maio de 2018.

Concede Licença sem vencimentos e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município;
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CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 003237/ 
2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora Fabriciane Aparecida Batis-
ta Costa Dutra – Servente – Secretaria Municipal de Edu-
cação, 02 (dois) anos de Licença Sem Vencimentos, perío-
do de 14/05/2018 até 14/05/2020, conforme Processo nº. 
003237/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 11 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 96/2018
Publicação Nº 135329

PORTARIA Nº 096/2018, de 11 de maio de 2018.

Concede Licença sem vencimentos e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 002120/ 
2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor Fernando Ferreira dos Reis 
– Agente de Limpeza – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, Cultura e Turismo, 02 (dois) anos de Licença Sem 
Vencimentos, período de 14/05/2018 até 14/05/2020, 
conforme Processo nº. 002120/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 11 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 97/2018
Publicação Nº 135330

PORTARIA Nº 097/2018, de 13 de maio de 2018.

Dispõe sobre a redistribuição de Servidor Público 
Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
003478/2018;

CONSIDERANDO que o Centro de Educação Física – Éden 
Faustino Bernardo está interditado após laudo emitido pela 
Vigilância Sanitária e recomendação do Ministério Público;

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir, o Servidor Público Municipal Edivaldo 
Andrade Costa – ASG-Vigia, como origem a Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer e destino a Secretaria Municipal 
de Assistência Social – Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos (SCFV), no Bairro Lacerda Sudré de 
Assis, percebendo os vencimentos previstos em Lei.

Parágrafo único – O servidor deverá se apresentar a Se-
cretária Municipal de Assistência Social.

Art. 2º – A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 14 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 98/2018
Publicação Nº 135331

PORTARIA Nº 098/2018, de 14 de maio de 2018.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, Nomeia Co-
missão Processante e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espi-
rito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos poderes 
que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001863/ 
2018 da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o despacho COPSPAD Nº 03/2018;

RESOLVE:
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Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de possíveis 
irregularidades praticadas pela servidora M.L.P.S., meren-
deira, matrícula nº 002284, lotada na Creche Turma da 
Mônica – Secretaria Municipal de Educação, referentes aos 
atos e fatos que constam no Processo nº 001863/2018, 
bem como as demais infrações conexas que emergirem no 
decorrer dos trabalhos.

Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, 
a Comissão Processante será composta pelos servidores 
nomeados através da Portaria nº 54/2018, de 27 de feve-
reiro de 2018, quais sejam: FERNANDA MATOS DE MOU-
RA, funcional nº 2815, Contadora, que a presidirá; ANALIA 
ROSA DA SILVA, funcional nº 1179, Agente Comunitário 
de Saúde, e ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional nº 
2390, vigia, todos servidores integrantes do Quadro Efeti-
vo desta instituição.

Art. 3º - A Comissão terá acesso a toda a documentação 
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá co-
lher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas 
que entender pertinentes.

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para 
concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, 
dando ciência à Administração.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 14 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 99/2018
Publicação Nº 135332

PORTARIA Nº 099/2018, de 14 de maio de 2018.

Dispõe sobre Vacância de Cargo de Servidor Público 
Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPI-
RITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgâ-
nica do Município:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
003322/2018;

RESOLVE:

Art. 1º – Declarar a vacância do cargo de Artificie ocupado 
pela servidor José Rocha dos Santos, por motivo de apo-
sentadoria, nos termos do Art. 43, inciso V da Lei 38/2009.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em contrário e 
com seus efeitos a partir do dia 02 de maio de 2018.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos 14 dias do mês de maio de 2018.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA N° 839/2018
Publicação Nº 135375

PORTARIA Nº 839/2018

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 002123/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal dos contratos abaixo discri-
minados, com prazo de vigência iniciando-se em 04 de 
maio de 2018 encerrando-se em 31 de julho de 2018, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para executar serviços 
de Transporte Escolar da rede Estadual de ensino, para 
atendimento dos alunos do ensino médio, para a EEEFM 
“Aleyde Cosme” e Eurico Salles, o Servidor indicado: EL-
MAR SILVA GONÇALVES, matrícula 003230.

DADOS DOS CONTRATOS

CONTRATO N°: 000079/2018

Contratada: Z E TRANSPORTES LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 9.573,12 (nove mil quinhentos 
e setenta e três reais e doze centavos).

CONTRATO N°: 000080/2018

Contratada: VIAÇÃO SCHULZ ME

Valor total do Contrato: R$ 49.910,04 (quarenta e nove 
mil novecentos e dez reais e quatro centavos).

CONTRATO N°: 000081/2018

Contratada: EGNO MENEGHEL JÚNIOR ME

Valor total do Contrato: R$ 36.413,28 (trinta e seis mil 
quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos).

CONTRATO N°: 000082/2018

Contratada: WLE DETTMANN LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 60.228,63 (sessenta mil du-
zentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).

CONTRATO N°: 000083/2018

Contratada: G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME

Valor total do Contrato: R$ 48.773,88 (quarenta e oito mil 
setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

CONTRATO N°: 000084/2018

Contratada: TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA EPP

Valor total do Contrato: R$ 47.706,84 (quarenta e sete mil 
setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

CONTRATO N°: 000085/2018

Contratada: FABIANO JÚNIOR T DELAI ME

Valor total do Contrato: R$ 31.736,88 (trinta e um mil se-
tecentos e trinta e seis reais e oitenta 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;
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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, 14 de maio 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.

ELMAR SILVA GONÇALVES
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DECRETO 994.2018
Publicação Nº 135279

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO     
ESPÍRITO SANTO 
00.956.081/0001-06
DECRETO  Nº 0000994/2018
Data 06/04/2018 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO

110001.1751200102.080
33903000000

0000019
2000000

TOTAL: 2.000,00
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.000,00 (dois mil  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

2.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
SENTENÇAS JUDICIAIS 200000031909100000

110001.1712200102.0770000004

TOTAL: 2.000,00
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O Prefeito Municipal de ITARANA ESPÍRITO SANTO, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0001266/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 2.000,00   (dois mil  reais ), nas seguintes dotações:

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  ITARANA ESPÍRITO SANTO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA - CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA 001-2018

Publicação Nº 135425

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

CONCORRÊNCIA
N° 001/2018

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através do Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação, torna públi-
co que irá realizar a licitação para contratação de empresa 
especializada para execução de obras de pavimentação e 
drenagem no Bairro Bela Vista, para atender à Secreta-
ria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos 
de Mantenópolis-ES. Tipo menor preço global, de acordo 
com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. A abertura será realizada no dia 15 de 
Junho de 2018 às 09h30min, protocolo até as 09 horas., 
na sala da CPL, situada na Avenida Presidente Vargas, n° 
545, centro, neste Município. O edital, projetos, memo-
rial descritivo e demais anexos, encontram-se à disposi-
ção dos interessados na sala da CPL, onde os interessados 
deverão comparecer munidos de CD-R/RW e/ou pen drive 
para gravação. Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (27) 3758 2916, no horário das 08h00min às 
11h00min e 13h00min às 16h00min.

Mantenópolis/ES, 14 de Maio de 2018.

Wollmer Candido de Paula

Presidente da CPL

PORTARIAS 354/2018
Publicação Nº 135296

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 354/2018

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora GREICE KELLE DE OLI-
VEIRA GONÇALVES – Matrícula nº 600612 – beneficio de 
auxilio doença conforme comunicação de decisão do INSS 
Nº 6131949313-Espécie 31 requerimento nº 171205232, 
ate a data de 31 de outubro de 2018 , conforme Art. 200 
201 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 10 de maio de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 10/05/2018

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 355/2018
Publicação Nº 135298

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 355/2018

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora MARIA JOSE DE SI-
QUEIRA GOMES- Matrícula nº011694 – beneficio de au-
xilio doença conforme comunicação de decisão do INSS 
Nº620.690.411.7, espécie 31 requerimento nº186884069, 
ate a data de 30 de maio de 2018, conforme Art. 200 201 
da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 10 de maio de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 10/05/2018

Registrado às Fls.:

Livro nº:
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PORTARIAS 356/2018
Publicação Nº 135299

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 356/2018

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º -PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, a Licença 
Maternidade da Servidora- GESSICA MESSIAS XAVIER– 
Matrícula nº601567, conforme Lei nº 1.171/2008, a partir 
de 09 de maio de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo a 09 de maio de 2018.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 10 de maio de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

- Publicado em: 09/05/2018

- Registrado às Fls.:

- Livro nº:

PORTARIAS 357/2018
Publicação Nº 135300

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 357/2018

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao Servidor CLAUDINEI DE SALES 
SILVA – Matrícula nº 009480, 01 (um) mes de LICENÇA 
PRÊMIO EM GOZO, conforme Art. 90 da Lei Municipal nº 
792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MU-
NICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, referente ao período aquisiti-
vo 2006/2011, a partir do dia 07 de maio de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo a 07 de maio de 2018.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 10 de maio de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 10/05/2018

Registrado às Fls.:

Livro nº:
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Marechal Floriano

Prefeitura

ABERTURA PP 28, 38, 19 E 31
Publicação Nº 135338

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Estado do Es-
pírito Santo, torna público que fará realizar licitações na 
modalidade “Pregão Presencial”, do tipo “MENOR PREÇO 
POR LOTE”, conforme segue:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

EXECLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para realização de 
serviços de arbitRagem para atender a secretaria munici-
pal de educação e esportes

ABERTURA: 29/05/2018 às 14 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e 
no site www.marechalfloriano.es.gov.br. Telefone (27) 3288-
1111/1367, de 12 às 17 hs.

Marechal Floriano/ES, 11 de maio de 2018.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018

EXECLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE EQUIPES E 
ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS

ABERTURA: 29/05/2018 às 16 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e 
no site www.marechalfloriano.es.gov.br. Telefone (27) 3288-
1111/1367, de 12 às 17 hs.

Marechal Floriano/ES, 14 de maio de 2018.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

OBJETO: Contratação de empresa para locação de um ca-
minhão bruck e locação de seis caçambas estacionária (tira 
entulho) para atender o município de Marechal Floriano

ABERTURA: 30/05/2018 às 13 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e 
no site www.marechalfloriano.es.gov.br. Telefone (27) 3288-
1111/1367, de 12 às 17 hs.

Marechal Floriano/ES, 11 de maio de 2018.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018

EXECLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E PRODU-
TOS IMPRESSOS DIVERSOS

ABERTURA: 30/05/2018 às 14 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 
57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e 
no site www.marechalfloriano.es.gov.br. Telefone (27) 3288-
1111/1367, de 12 às 17 hs.

Marechal Floriano/ES, 11 de maio de 2018.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO PP 35
Publicação Nº 135446

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/18

O Prefeito Municipal de Marechal Floriano, HOMOLOGA o 
resultado do Pregão Presencial nº 035/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

VENCEDORA: LOVATTI & CIA LTDA - EPP no LOTE 1

VALOR TOTAL LICITADO: R$ 17.336,04 (dezessete mil tre-
zentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

Marechal Floriano – ES, 14 de maio de 2018.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito

mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
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RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 025/2018

Publicação Nº 135390

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
025/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1164/2018 – SEMUR.

CONTRATANTE: Município de Marechal Floriano.

CONTRATADA: Monte Azul Serviços Indústria e Comércio 
– EIRELI EPP.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução de obra de recapeamento asfáltico e sinalização 
horizontal nas ruas Avenida Arthur Hasse e suas trans-
versais; Rua Azaléia, Rua Hortência, Rua das Rosas, Rua 
Armando A. Walsch e suas transversais; Rua Ercílio Hen-
rique P. Neves, Rua Carlos Hand, Rua João José Taquetti, 
Rua Gustavo Hertel, no Município de Marechal Floriano-ES, 
Conforme Convênio N° 016/2017-SEDURB/PMMF.

VALOR: R$ 1.037.160,57 (um milhão trinta e sete mil cen-
to e sessenta reais e cinqüenta e sete centavos).

DATA ASSINATURA: 10/05/2018.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Marechal Floriano/ES, 14 de Maio de 2017.

João Carlos Lorenzoni

Prefeito Municipal

RESUMO DOS CONTRATOS ABRIL/2018
Publicação Nº 135391

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA AS-
SINATURA:

019/2018/ 03-04-2018 / R. VALENTIM TRANSPORTES EI-
RELI ME / LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CA-
MINHONETE COM BAÚ DE CARGA PARA TRANSPORTE DE 
MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO / R$ 72.000,00 / 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PP 006/2018.

020/2018/ 16-04-2018 / MAURO COLODETE / Contrata-
ção DE LEILOEIRO OFICIAL, PARA ALIENAÇÃO DE BEM 
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
FLORIANO / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CHAMADA PÚBLI-
CA 002/2017.

021/2018/ 19-04-2018 / SAMUEL SILVA COSTA / CON-
TRATAÇÃO DE PROFESSOR/INSTRUTOR PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE AULA DE MÚSICA / R$ 7.520,00 / FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: ART. 24 II DA LEI 8.666/93.

022/2018/ 24-04-2018 / ADRIELE HERBEST / CONTRA-
TAÇÃO DE PROFESSOR/INSTRUTOR PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE AULAS DE MANICURE E PEDICURE / R$ 
6.786,40 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24 II DA LEI 
8.666/93.

023/2018/ 24-04-2018 / MARECHAL ASFALTOS IND COM 
E CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
ESPALHAMENTO DE MASSA ASFÁLTICA / R$ 14.300,00 / 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24 I DA LEI 8.666/93.

024/2018/ 30-04-2018 / MARCA CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS LTDA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANS-
PORTE, RECEBIMENTO, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMEN-
TO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PROVENIEN-
TES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO EM ATERRO 
SANITÁRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO, AUTORIZADO 
E LICENCIADO / R$ 877.500,00 / FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: PP 017/2018.

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA COM EFEITOS 
RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

018/2018 / 17-04-2018 / SUPERMERCADO HUWER LTDA-
ME / AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL / R$ 5.014,40 / FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAIS: ART. 24 II DA LEI 8.666/93.

019/2018 / 24-04-2018 / BT COMERCIAL EIRELI – EPP / 
AQUISIÇÃO DE LAMINAS, DENTES, PARAFUSOS, PORCAS, 
CALÇOS E CHAPAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS / 
R$ 280,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAIS: PP 014/2018.

020/2018 / 24-04-2018 / TRATORPEL PEÇAS PARA TRA-
TORES LTDA EPP / AQUISIÇÃO DE LAMINAS, DENTES, PA-
RAFUSOS, PORCAS, CALÇOS E CHAPAS PARA MANUTEN-
ÇÃO DE MAQUINAS / R$ 47.295,10 / FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAIS: PP 014/2018.

PUBLICAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS COM EFEITOS RE-
TROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

1º TA CONT. 021/2017 / 01-03-2018 / CLEONICIA DE 
PAULA EFFGEN / LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZA-
DO NA RUA EDUARDO RUPF, Nº 43, CENTRO, MARECHAL 
FLORIANO/ES DESTINADO A OS SETORES DE IDENTIDA-
DE E PARTE DO ARQUIVO MORTO, PERTENCENTE A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / VALOR: R$ 
19.118,60 / PRAZO: 12 MESES.

1º TA CONT. 004/2018 / 30-04-2018 / MARECHAL ASFAL-
TOS IND COM E CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AS-
FÁLTICA (TAPA BURACO) / VALOR: R$ 24.456,00.

1º TA CONT. 005/2018 / 04-04-2018 / COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DAS MONTANHAS / LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 350M², LOCALIZADO NA 
PRAÇA JOSÉ contratação de SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
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ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO DAS ESCOLAS DE MARECHAL FLORIANO / VALOR: R$ 
9.282,60 / PRAZO: 12 MESES.

1º TA CONT. 158/2017 / 17-04-2018 / ELETRO POWER 
LTDA - ME / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUI-
PAMENTOS E APARELHOS INSTALADOS NAS ESTAÇÕES 
DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
FLORIANO / VALOR: R$ 55.800,00 / PRAZO: 12 MESES.

2º TA CONT. 067/2017 / 15-02-2018 / VIX SERVICOS - ES 
LTDA – ME / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIM-
PEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES 
ESCOLARES E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICI-
PALIDADE / VALOR: R$ 3.418.013,76 / PRAZO: 12 MESES.

3º TA CONT. 028/2015 / 09-04-2018 / GILTON AMARO 
ME / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TORNO E SOL-
DA EM MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVA-
DEIRA, MOTO NIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E CAMI-
NHÕES) E SERVIÇOS DIVERSOS / VALOR: R$ 91.962,00 / 
PRAZO: 12 MESES.

MARECHAL FLORIANO/ES, 14 DE MAIO DE 2018.

JOÃO CARLOS LORENZONI

PREFEITO MUNICIPAL
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Mucurici

Prefeitura

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 - MA-
NUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO 
PROJETO “TOQUE E CANTE MUCURICI”

Publicação Nº 135401

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES, 
comunica que a empresa vencedora do Pregão Presencial 
nº 14/2018, foi: ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS-ME.

Mucurici/ES, 11 de maio de 2018.

Gilmar Sampaio da Cruz

PREGOEIRO OFICIAL

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 - MA-
NUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO 
PROJETO “TOQUE E CANTE MUCURICI” 

Publicação Nº 135403

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018

TERMO DE CONTRATO Nº 57/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mucurici

CONTRATADA: ANDREIA KATIA BERTONI FREITAS-ME

VALOR: R$ 23.980,00 (vinte e três mil, novecentos e oi-
tenta reais)

VIGÊNCIA: De 14/05/2018 a 31/12/2018.

OBJETO: Contratação de uma empresa para realizar ma-
nutenção dos instrumentos musicais do projeto “Toque e 
Cante Mucurici”.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Estão descritas no Contrato.

Mucurici/ES, 14 de maio de 2018.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 -  AQUI-
SIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS E FUN-
CIONÁRIOS DAS ESCOLAS - RESUMO DOS CON-
TRATOS 55 E 56/2018

Publicação Nº 135408

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2018

TERMO DE CONTRATOS NºS 55 E 56/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mucurici

CONTRATADAS: ZENIBONI COMÉRCIO E CONFECÇÃO LT-
DA-ME E ARCA DE NOE CONFECÇÕES LTDA-EPP.

VALORES: Zeniboni Comércio e Confecção LTDA-ME - Con-
trato nº 55– Valor R$ 30.265,32 (trinta mil, duzentos e 
sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e Arca de 
Noe Confecções LTDA-EPP – Contrato nº 56/2018- Valor 
R$ 24.074,13 (vinte e quatro mil, setenta e quatro reais e 
treze centavos).

VIGÊNCIA: De 10/05/2018 a 31/12/2018.

OBJETO: Aquisição de Uniformes para os alunos da Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental, Merendeiras e Serven-
tes das Escolas Municipais deste município.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Estão descritas no Contrato.

Mucurici/ES, 10 de maio de 2018.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

PREFEITO MUNICIPAL
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Nova Venécia

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - FMAS - RETIFICADO
Publicação Nº 135435

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 008/2018

REGISTRO DE PREÇOS

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Objeto: Aquisição materiais de construção que serão utilizados na reforma de unidades habitacionais a famílias que en-
contram-se em vulnerabilidade social, encaminhados pela Defesa Civil e outras demandas desenvolvidas pela Secretaria 
de Ação Social/Fundo Municipal de Assistência Social/Setor de Habitação, em atendimento as demandas da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 30/05/2018.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 30/05/2018.

HOUVE ALTERAÇÕES NO EDITAL.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de 
Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 
347 – Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 14/05/2018.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
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Pedro Canário

Câmara Municipal

RESUMO DO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2018
Publicação Nº 135409

RESUMO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pedro Canário-ES

CONTRATADA: AUDENISIO FERREIRA BARBOSA, OBJETO: contratação de empresa para implantação de sistemas informa-
tizados por tempo determinado.

FORMA DE AQUISIÇÃO: contrato emergencial

VALOR GLOBAL: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais

VIGÊNCIA DO ADITIVO: O prazo de duração do Aditivo será da data de 15/05/2018 até 15/08/2018, podendo ser prorro-
gado, nas hipóteses previstas em lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 – Câmara Municipal; 01.01.00 – Gabinete do Presidente; 01.031.0001.2.0001 – Manuten-
ção das Atividades Legislativas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2018.

PROCESSO: 6.811/2017

JOÃO MENDES AMORIM

Presidente da Câmara Municipal
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Rio Bananal

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
Publicação Nº 135448

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira torna público que realizará a seguinte licitação a ser julgada na Sala 
da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus. Data da Abertura: 25/05/2018. 
Hora: às 13:30h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail editais@riobananal.es.gov.br ou no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lirio Valle

Pregoeira Oficial

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 135400

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 7816/2017 – Dispensa de Licitação – Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.

Objeto: Aquisição de uma area de terras medindo 6,40m² localizada no entrocamento da Rua Luiz Endringer com a Rua 
Pedro Pontini no Bairro São Sebastião,ao lado do Destacamento da Policia Militar.

Proprietário Vendedor: Martinho Bragato.

Valor do contrato: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Ratifico o enquadramento legal da dispensa de licitação,nos termos do art.24 inciso x da Lei 8.666/93 e determino a pu-
blicação por extrato, na imprensa oficial,em, no máximo, 5 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos 
da Lei 8.666/1993.

Rio Bananal, 10 de Maio de 2018.

Felismino Ardizzon

Prefeito

http://www.riobananal.es.gov.br
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO  
001/2017 - APEAEFA

Publicação Nº 135365

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, firmou o que 
segue:

1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2017. Con-
veniada: Associação de Pais Ex-Alunos e Alunos da EFASJG. 
Objeto: Fica prorrogado o prazo do Termo de Fomento nº 
001/2017, até 31/07/2018, e em decorrencia da prorroga-
ção, fica acrescido o valor de R$ 37.872,48, em três par-
celas de R$ 12.624,16 a serem repassados da forma cos-
ntante no Termo de Fomento, que tem por objeto repasse 
de recursos financeiros do Município para a APEAEFA, para 
promover a formação educativa integral de pessoas que 
vivem no meio rural, através da aprendizagem que abran-
gem aspetos profissionais, sociais, ambientais e agroeco-
lógicos, qualificando-os para se dedicar à vida profissional, 
quer seja na propriedade familiar rural ou fora dela, em 
instituição estabelecida que possui instalações, condições 
e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimen-
to da proposta apresentada na Escola Família Agrícola de 
São João do Garrafão, conforme detalhado no Plano de 
Trabalho conveniado ao Movimento de Educação Promo-
cional do Espírito Santo-MEPES, e justificativas constantes 
no processo. As despesas decorrentes deste Termo Aditi-
vo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01400120608000/2.023 - Realização de Apoio ao Associa-
tivismo e ao cooperativismo.33504300000 - Subvenções 
Sociais - Ficha: 331. Processo nº 16863/2016.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/ 
20187

Publicação Nº 135266

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento 
ao Art. 61 da lei 8.666/93 Firmou o que segue:

1º Termo aditivo ao Contrato nº 119/2017: Contratada: 
Delfin Construtora Ltda EPP. Objeto: Prorrogação do pra-
zo até 30/08/2018, bem como acréscimo (R$83.916,64) e 
decréscimo ( R$ 86.375,29), conforme planilha apresenta-
da pela SECOBR, sofrendo o contrato inicial o decréscimo 
no montante de R$ -2.458,65, passando o mesmo ao valor 
de R$ 333.409,70, referente a reforma da Rua de Lazer – 
Tomada de Preços n 0002/2017 – Processo: 6604/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 043/2018
Publicação Nº 135348

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 043/2018

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados, 
que o certame supra citado, tendo como objeto o registro 
de preços para a contratação futura de serviços veiculação 
em rádio, foi declarado DESERTO. Maiores informações po-
derão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

EXTRATO 7º ADITIVO AO CONTRATO 257/2014
Publicação Nº 135362

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento 
ao Art. 61 da lei 8.666/93 Firmou o que segue:

7º Termo Aditivo ao Contrato 257/2014: Contratado: 
Centermaq Comércio e Representações Ltda EPP. Objeto: 
Acréscimo de valor no montante de 25%, do valor do úl-
timo aditivo. O Contrato terá um acréscimo no valor de 
R$ 1.037,50, passando o contrato inicial do valor de R$ 
40.282,00 ao valor de R$ 41.319,50, cujo contrato tem por 
objeto serviço de cópia e locação de impressoras, oriundo 
da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 030/2013 - Pre-
gão Presencial nº 028/2013 (Município de Cachoeiro de 
Itapemirim-ES) - Processo: 8526/2014.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº?S 042/2018 E 043/2018

Publicação Nº 135345

RESUMO DE ATAS DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 17300-17.

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - SRP.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da data da 
publicação.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – 
CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

N.º DA ATA:042/2018.

FORNECEDOR: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda ME - 
CNPJ: 03.338.460/0001-12.
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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de serviços 
de recauchutagem de pneus, destinados a frota do Mu-
nicípio, conforme descrições contidas no Anexo da Ata e 
demais condições do Edital.

Valor: R$ 120.000,00

N.º DA ATA:043/2018.

FORNECEDOR: Recauchutadora Colatinense Ltda EPP - 
CNPJ: 27.485.143/0001-97.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de serviços 
de recauchutagem de pneus, destinados a frota do Muni-
cípio e do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições 
contidas no Anexo da Ata e demais condições do Edital.

Valor: R$ 232.700,00

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

HOMOLOGAÇÃO PP 007/2018 - SRP
Publicação Nº 135339

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HO-
MOLOGA o Pregão Presencial nº 007/2018 - SRP. Objeto: 
Aquisição de serviços de recauchutagem de pneus desti-
nados a frota do Fundo Municipal de Saúde e da frota do 
município, conforme descrições contidas no “anexo 03” e 
demais condições do Edital de Pregão Presencial 007/2018 
- SRP e seus anexos – Processo nº17300/2017 e demais 
apensados. Vencedoras: Mega Pneus e Vulcanizadora Ltda 
ME; e Recauchutadora Colatinense Ltda EPP.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PORTARIA N° 933/2018
Publicação Nº 135356

PORTARIA Nº 933/2018

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR MAURILIO 
RAMOS DA CRUZ.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, 
CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 166/2018, protocolizada sob nº 
6589/2018 em 07/05/2018;

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

RESOLVE:

Art. 1º. Fica reduzida a carga horária do professor MAURI-
LIO RAMOS DA CRUZ – matrícula: 52.390 de 40 (quarenta) 

horas semanais, para 38 (trinta e oito) horas semanais, 
com a remuneração proporcional a redução da carga ho-
rária, a partir de 02/05/2018, tendo em vista a sua desis-
tência da extensão de carga horária semanal em 02 horas 
para atuação no Projeto Orquestra de Violões nas Escolas.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha 
funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos retroagidos a 02/05/2018.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 09 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 934/2018
Publicação Nº 135357

PORTARIA Nº 934/2018

DESIGNA O ENGENHEIRO CIVIL, EDEILSON DA SILVA SO-
ARES, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO 
DE OBRAS REMANESCENTES VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA CRECHE. O Prefeito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais e,

- considerando parecer constante no processo nº 
1331/2016, que tem planilhas já assinadas por Engº Civil, 
e informação do Secretário de Obras e Infraestrutura para 
designar Edeilson da Silva Soares como responsável pela 
fiscalização da execução de obras remanescentes visando 
a construção de uma Creche;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei 
Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, 
XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de 
Jetibá;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Engº Civil EDEILSON DA SILVA SO-
ARES, CREA – ES 020329/D, matrícula nº 51.646, para 
acompanhar e fiscalizar a execução de obras REMANES-
CENTES visando a construção de uma Creche, neste Muni-
cípio, conforme Edital de Concorrência nº 006/2016 – Con-
trato nº 139/2018 em conformidade com os projetos e as 
especificações, os quantitativos, as planilhas de custos e 
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cronograma físico/financeiro que integram o processo ad-
ministrativo nº 1331/2016.

Art. 2º. O representante designado por este ato, anota-
rá em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução da obra, determinando o que for necessá-
rio à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do representante deverão ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das 
medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/
gratificação ao salário do profissional.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 09 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 935/2018
Publicação Nº 135358

PORTARIA Nº 935/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ROSI 
ANGELA KRAUSE. O Prefeito Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

- considerando a CI/PMSMJ/SECGAB/Nº049/2018 datada 
em 09/05/2018;

- 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 01/02/2017 a 31/01/2018, ROSI AN-
GELA KRAUSE - SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE – REF. 
CC-2 - Matrícula: 51.631 no período de 14/05/2018 a 
12/06/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos para 14/05/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 09 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 936/2018
Publicação Nº 135359

PORTARIA Nº 936/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MA-
RIO KLEMES. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-
tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2018 proto-
colizada em 02/05/2018, sob o nº 6381/2018;

- 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 19/07/2016 a 18/07/2017, MARIO 
KLEMES - MOTORISTA - Matrícula:52.546 no período de 
10/05/2018 a 08/06/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroagidos a 10/05/2018.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 11 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 937/2018
Publicação Nº 135360

PORTARIA Nº 937/2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR JO-
NATHA GOMES DE OLIVEIRA. O Prefeito Municipal de San-
ta Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2018 proto-
colizada em 02/05/2018, sob o nº 6381/2018;
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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 09/05/2017 a 08/05/2018, JONA-
THA GOMES DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR - Matrícu-
la:52.940 no período de 11/05/2018 a 09/06/2018.

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, 11 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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Câmara Municipal

CONTRATO Nº 03/2018 - FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA OS SERVIDORES 
Publicação Nº 135422

 

 

 

 
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 
 

 
 

CONTRATO N° 03/2018 – DISPÕE SOBRE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA 
OS SERVIDORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL. 

 

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, pessoa 

jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espíndula, 155, centro, Santa 

Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o nº 31.815.897/0001-35, neste ato 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Senhor ADILSON ESPINDULA, 
brasileiro, casado, servidor público, portador do RI nº 1.119.952-ES, CPF nº 

007.751.977-93, residente e domiciliado na comunidade de Rio das Pedras, Zona 

Rural, Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.:29.645-000, daqui por diante denominado 

CONTRATANTE e a empresa ILDA DOS SANTOS CABRAL 00813942764 Nome 

Fantasia (IC ATELIE) , inscrita no CNPJ nº 22.669.183/0001-75, situada na Rua 

Henrique Potratz, 41, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, 

representada por ILDA DOS SANTOS CABRAL, inscrita no CPF nº 008.139.427-64, 

daqui por diante denominada de CONTRATADA, celebram o presente contrato 

oriundo do Processo Administrativo nº 181/2018, sendo dispensado o processo 

licitatório, com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8666/93, ajustando as 

seguintes cláusulas e condições.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de uniformes para os Servidores da Câmara Municipal que optaram 

por utiliza-lo, conforme descrição contida no Processo Administrativo nº 181/2018, 

conforme tecido a mostra constante do processo e modelo aprovado pela 

Contratante. 

 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 298

 

 

 
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Estado do Espírito Santo 
 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO  

2.1 O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da assinatura do presente contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO  

3.1 O valor global do presente contrato é de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e 

sessenta reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será efetuado pela tesouraria da Câmara Municipal, na entrega 

dos uniformes, conforme Nota Fiscal apresentada pela Contratada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente 

contrato, proverão da seguinte Dotação Orçamentária:  001001.0103100322.079 – 

Manutenção das Atividade Legislativa: 33903000000  – Material de Consumo - Ficha 

0000011. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

6.1 A contratada se sujeita à fiscalização da Câmara Municipal, através da Diretoria 

Geral Administrativa, quanto a qualidade e quantidade dos produtos, exigências 

contratuais e outras instruções fornecidas pela Câmara Municipal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 É obrigação da contratada, fornecer os produtos constantes deste instrumento, 

obedecendo às especificações do Processo Administrativo nº 181/2018, ficando 
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acordado que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos 

os efeitos, ainda que nele não transcritos.  

7.2 Nenhuma alteração das especificações de quaisquer produtos poderá ser feita  

sem a prévia autorização por escrito desta Câmara Municipal. 

7.3 O pessoal alocado pela contratada para prover os serviços deverá ser adequado 

e capacitado em todos os níveis de trabalho. 

7.4 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a 

segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as 

prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência ou correlatas vigentes no 

país. 

7.5 A Contratada será a única responsável pelo fornecimento de que trata este 

instrumento e responderá pela quantidade e qualidade dos mesmos. 

7.6 A Contratada, no ato do pagamento deverá estar em dia com todas as 

obrigações fiscais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Proporcionar   facilidades   indispensáveis   inclusive   esclarecimentos   

atinentes   ao   objeto   do contrato, para que a empresa possa cumprir as 

obrigações dentro das normas e condições de aquisição. 

8.2 Efetuar  no  prazo  estipulado  o pagamento  das  notas  fiscais  através  da  

Tesouraria  da  Câmara Municipal. 

8.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 

do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualificativos, prazos de 

vigência e entrega, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando a Contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 

8.4 Fornecer Atestado de Capacidade Técnica à Contratada, desde que 

cumpridas todas as cláusulas contratuais. 
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

9.1 A recusa  por  parte  da  contratada  em  assinar  o presente Contrato  dentro  

do  prazo  de  05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza 

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a  contratada as 

penalidades previstas no item 9.3, letras “a, “b” e “c”. 

9.2 O  atraso  injustificado  no  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  sujeitará  

a  contratada  a  multa de  mora,  fixada  no  Contrato.  A multa  poderá  ser  

descontada  dos  pagamentos  ou  cobrada judicialmente, quando for o caso. 

9.3 Pela inexecução total  ou  parcial  do  Contrato,  o  contratante  poderá  aplicar  

as  seguintes  sanções, assegurando a garantia de prévia defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil 

de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta 

dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa 

aprovada pelo contratante; 

c) Multa combinatória de até  10  %  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  

total  do  contrato,  depois  de esgotado o prazo fixado no subitem 

anterior; 

d) Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  

impedimento  de  contratar  com  a Administração por prazo não 

superior a 05 (cinco) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

10.1 Caberá à contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato deste 

contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1  As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES para dirimir 

dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que se possa traduzir. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam este contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma e para um só efeito na presença das testemunhas. 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de maio de 2018. 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
ADILSON ESPÍNDULA 

Presidente da Câmara - Contratante 

 
 

ILDA DOS SANTOS CABRAL - MEI 
Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 
 
___________________________ 

 

___________________________ 
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PE 073/2018
Publicação Nº 135385

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

PREGÃO ELETRÔNICO N°073/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR 
(SONDA DE GASTROSTOMIA E BOLSA COLETORA) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES MARIA MU-
NIZ MANGA PEREIRA E ELZIRA MAFALDA RASSELE ZO-
TELLE.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8h30min do dia 
25/05/2018.

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9 horas 
do dia 25/05/2018.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-
PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

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

Endereço Eletrônico: www.bb.com.br

Santa Teresa, 14 de maio de 2018

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

PORTARIA/CGAB Nº 157/2018 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 135349

PORTARIA/CGAB Nº 157/2018

DESIGNA SERVIDORA PARA ATUAR COMO FISCAL DE 
CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES, e

Considerando as solicitações contidas nos processos de 
nos 2.086/2018 e 2.093/2018, protocolados pelo Setor de 
Medicina do Trabalho;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Carina Luiza Lima para 
atuar como fiscal dos Contratos firmados pela Municipa-
lidade para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de exames complementares, desti-
nados ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional desta Municipalidade.

Art. 2.º A Servidora responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 10 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 162/2018 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 135354

PORTARIA/CGAB Nº 162/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CON-
TRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES, e

Considerando o Processo nº 1.728/2018, protocolado pela 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

RESOLVE:

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
http://www.bb.com.br/
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Art. 1.º Fica designado o Servidor Pedro Jayme Lani Junior 
para atuar como fiscal dos Contratos firmados pela Muni-
cipalidade para a contratação de empresa especializada na 
construção de um galpão aberto em estrutura metálica na 
comunidade de Nova Lombardia, localizada neste Município.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 163/2018 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 135353

PORTARIA/CGAB Nº 163/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CON-
TRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo de nº 
2.786/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Assuntos Estratégicos;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Pedro Jayme Lani Ju-
nior para atuar como fiscal no Contrato firmado pela Mu-
nicipalidade para a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de engenharia, objetivando 
o desenvolvimento de projetos especializados nas áreas 
de eletrificação, intervenção e reordenamento urbano, es-
truturais e específicos, combate e prevenção a incêndio e 
seus projetos complementares, destinados ao Parque de 
Exposições e ao Centro desta Municipalidade.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregu-
laridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos 

serviços prestados pela empresa contratada, propor as 
soluções e as sanções que forem cabíveis para a regulari-
zação das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 11 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 164/2018 - NOMEIA CO-
MISSÃO RESPONSÁVEL PARA A REAVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS

Publicação Nº 135351

PORTARIA/CGAB Nº 164/2018

NOMEIA COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA A REAVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SAN-
TA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
5.270/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomeia comissão responsável para a realização de 
Reavaliação de Bens Imóveis do Município de Santa Tere-
sa, conforme a seguir:

a) CGAB: Simone Marina Lepaus e Marciana Rocon;

b) PJUR: João Vinicius Tonini Custódio;

c) SMAR: Antonio Manthay de Sousa e Elias Comper;

d) SMFA: Cristina Vieira Andrade e Wendel Luis Rocon;

e) SMAS: Cassilene Zanotti Ratunde e Valberson Braz Za-
notti;

f) SMED: Luzia Oleni Gava Ziviane e João Luis Pereira da 
Silva;

g) SMEL: Saulo Carlini Cruz;

h) SMMA: Robson Zanoni;

i) SMOI: Adenilcio José Magdalon e Geovani Rodrigues Fu-
dcheller;

j) SMPE: Sebastião Teixeira de Souza e Pedro Jaime Lani 
Junior;
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k) SMTC: Jaqueline Schimildt Lahass;

l) SMSA: Irene Adélia Carlini e Douglas Ribeiro Santana;

m) SMAD: Sandriane Küster Nardi da Silva.

Art. 2.° A Comissão a que se refere o artigo anterior terá o 
prazo de até o mês de Dezembro de 2018, para a conclu-
são dos serviços e envio das informações.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 14 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 165/2018 - ALTERA POR-
TARIA/CGAB Nº 156/2018 QUE NOMEOU A CO-
MISSÃO RESPONSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO 
DE ESTUDOS E ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL 
NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

Publicação Nº 135398

PORTARIA/CGAB Nº 165/2018

ALTERA PORTARIA/CGAB Nº 156/2018 QUE NOMEOU A 
COMISSÃO RESPONSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE ESTU-
DOS E ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS PARA A IMPLAN-
TAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA 
TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
4.783/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1.º Altera a Alínea “a” do Inciso IV do Artigo 1º e o pra-
zo constante no Artigo 2º da Portaria/CGAB nº 156/2018 
que nomeou a comissão responsável para a realização de 
estudos e análise dos procedimentos para a implantação 
do sistema e-Social no Município de Santa Teresa, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.º...

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS – SMAR

a) Titulares: Márcia Souza da Cruz Pires, Franciane Ribeiro 
Malavasi e Carina Luiza Lima;

Art. 2.° A Comissão a que se refere o artigo anterior terá o 
prazo de até o mês de outubro de 2018, para a conclusão 
dos serviços e envio das informações.”

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
à Portaria/CGAB nº 156/2018.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 14 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 166/2018 - DESIGNA FIS-
CAL DE CONTRATOS

Publicação Nº 135352

PORTARIA/CGAB Nº 166/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 
5.505/2018, protocolado pela Secretaria Municipal de Es-
porte e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Dejalme Comério para 
atuar como fiscal dos Contratos firmados pela Municipali-
dade para a aquisição de materiais elétricos, destinados à 
manutenção da iluminação do “Estádio Ângelo Frechiani”.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá 
informar à Administração sobre eventuais vícios, irregula-
ridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos ser-
viços prestados pela empresa contratada, propor as solu-
ções e as sanções que forem cabíveis para a regularização 
das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 14 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/SMSA N° 051-2018 - RETORNO AO 
TRABALHO - MARCILÉIA IANA BALISTA

Publicação Nº 135294

PORTARIA SMSA Nº 051/2018

AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando os 
termos do Processo n° 6.546/2018 de 10/05/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 16 de maio de 2018, o re-
torno ao trabalho da servidora MARCILÉIA IANA BALISTA, 
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de 
Enfermagem, que se encontrava cedida ao Município da 
Serra/ES, conforme Decreto de Cessão n° 073/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, em 14 
de maio de 2018.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA/SMSA N° 052-2018 - CONCEDE LI-
CENÇA SEM REMUNERAÇÃO - MARCILÉIA IANA 
BALISTA

Publicação Nº 135295

PORTARIA SMSA Nº 052/2018

CONCEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO À SERVIDOR 
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
Art. 10 da Lei Municipal n.º 1.976/2009 de 19/03/2009 e 
considerando ainda os termos do Processo n° 6.546/2018 
de 10/05/2018,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder, por solicitação, licença sem remune-
ração para tratar de interesses particulares a Servidora 
MARCILÉIA IANA BALISTA, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Técnica de Enfermagem, nomeada con-
forme Decreto nº 176/2007, pelo prazo de 02 (dois) anos, 
contados a partir do dia 17 de maio de 2018.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, em 14 
de maio de 2018.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

Secretária Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 14-05-18
Publicação Nº 135297

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
038/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Metraton Equipamentos de Som, 
Eventos e Locações Eireli - EPP.

OBJETO: Serviços de palcos, tendas, coberturas e estrutu-
ras metálicas para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura no exercício de 2018.

VALOR GLOBAL: R$ 9.061,00 (nove mil e sessenta e um 
reais).

DOTAÇÃO:

016016.1312200012.001.33903900000 – Fonte: 1000.

PROCESSO: 16949/2017.

PRAZO: Terá início a partir da data de assinatura com du-
ração até 31/12/2018, podendo ser prorrogado, se pre-
viamente for manifestado o interesse de ambas as partes, 
sendo para o mesmo, expedida uma Ordem de Serviços 
pela CONTRATADA.

Santa Teresa, 02 de maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 14-05-18
Publicação Nº 135402

RESUMO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE 
ESTUDO Nº 029/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Ipog – Instituto de Pos-Graduação & Gra-
duação Ltda.

OBJETO: Estabelecer o pagamento de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor das parcelas dos servidores do Con-
tratante devidamente enquadrados na Lei Municipal nº 
2.634/2016, matriculados e frequentando regularmente 
cursos de Pós-Graduação no estabelecimento Contratado.

VALOR GLOBAL: R$ 3.102,50 (três mil, cento e dois reais 
e cinquenta centavos).
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DOTAÇÃO: 006006.0412200012.001.33903900000 – Fon-
te: 1000.

PROCESSOS: 773 e 2254/2017.

PRAZO: Terá início com a assinatura do Contrato e término 
em 30 de novembro de 2018, podendo ser prorrogado, se 
previamente for manifestado o interesse de ambas as par-
tes, devendo a publicação do resumo ocorrer na forma es-
tabelecida no parágrafo único do Art. 61 da Lei 8.666/93, 
podendo ser prorrogado a critério da administração.

Santa Teresa, 21 de março de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO CLASSIFICAÇÃO TP003/2018
Publicação Nº 135346

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº03/2018

O Município de Santa Teresa – ES, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o resultado de jul-
gamento das propostas da Tomada de Preços nº 03/2018:

Empresas Desclassificadas: WVS & Rosário Construtora 
Ltda, Construtora Ana Clara Eireli e Construtora Kross Ltda 
EPP.

Empresas Classificadas: Metal Edificações e Estruturas 
Metálicas Eireli EPP e Gonzales Engenharia Ltda.

Conforme determina o Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, as empresas terão o prazo legal após a publi-
cação deste resultado para interposição de recursos.

Santa Teresa, 14 de maio de 2018.

Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO PP 060/2018
Publicação Nº 135381

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-
ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 060/2018

Empresa vencedora:

Lote 01: Tracvel Autocenter Ltda EPP R$12.911,58

Santa Teresa, 14 de maio de 2018

Iliani Totola Knupp

Pregoeira Oficial – PMST
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São Domingos do Norte

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018
Publicação Nº 135363

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

Processo Administrativo n° 1649/2018

1. Do Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços de forma emergencial na área 
de manutenção do sistema de iluminação pública (SIP) do Município de São Domingos do Norte/ES com fornecimento de 
materiais, mão de obra, deslocamento e equipamentos diversos incluindo o caminhão adequado, tudo conforme Termo de 
Referência constante do processo.

Do Contratado: Tecluz – Comércio e Serviços Elétricos EPP

Endereço: Avenida Santa Terezinha, 804, Bairro São José – Baixo Guandu/ES CEP 29730-000

CNPJ nº 10.663.113/0001-10

Dos Valores:

Diário: A presente contratação importa em um valor estimado de R$ 85.000,00 (oitenta e Cinco mil reais ), referente à 
prestação de serviço por um período de 60 dias conforme parecer 059/2018PROGER

Da Justificativa: A dispensa de licitação para aquisição dos serviços, objeto do presente termo, justifica-se pelas razões 
apresentadas em todo o processo, sobretudo no que tange a insegurança instalada na cidade e no interior manifestada no 
processo por diversos segmentos sociais.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores e informativo 
de jurisprudência nº 240TCU e acórdão 2240/2015TCU

São Domingos do Norte, ES, 14 de maio de 2018.

ROQUE SIQUEIRA GOMES

Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 
expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte, ES, 14 de maio de 2018

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

PORTARIA 1.363/2018-DEFINE NORMAS PARA ATENDIMENTO AO ALUNO EM ESTUDOS DE RECUPE-
RAÇÃO TRIMESTRAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 135107

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal de Educação 

 Praça Vicente Glazar, 159 | Centro | São Gabriel da Palha - ES | CEP 29780-000   
Fone/Fax: (27) 3727-3993/ 3727-2109 | E-mail: semecsgp@gmail.com.br 

PORTARIA Nº 1.363/2018 
 DEFINE NORMAS PARA ATENDIMENTO AO 

ALUNO EM ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 
TRIMESTRAL NAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
 
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, 
PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ... 

 
Considerando o disposto na alínea “b” do Inciso II do Artigo 193 do Regimento Comum das 

Escolas da Rede Muniicpal de Ensino de São Gabriel da Palha, a partir do ano letivo de  2018. 
Considerando o Processo Administrativo nº  2.931 de 08 de Maio de 2018, da Secretária de 

Municipal Educação. 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Definir normas para atendimento ao aluno em estudos de recuperação trimestral nas 

escolas da rede muniicpal de ensino. 
Art. 2º - As unidade de ensino deverão garantir a partir do ano letivo de 2018, recuperação 

trimestral em forma de projeto, após o término do trimestre, aos alunos que não alcançaram no 
mínimo 60% da pontuação. 

Art. 3º - Os estudos de recuperação trimestral terão caráter obrigatório para o aluno e caberá à 
unidade de ensino: 

I – fazer levantamento dos alunos com rendimento insatisfatório, indicando: nome do aluno, 
do professor, nome dos pais ou responsável, quando menor, ano/turma, e pontuação trimestral; 

II – promover reunião com os pais ou responsáveis dos alunos para apresentação e divulgação 
do Projeto de recuperação da aprendizagem; 

Art. 4º - No Diário de Classe, em cada trimestre deverá ser registrado, em colunas 
especificas: 

 I – todas as avaliações parciais oferecidas em cada trimestre; 
 II – a pontuação obtida no final do trimestre, denominada Pontuação Trimestral(PT), 

decorrente das avaliações parciais; 
 III – a pontuação obtida na recuperação trimestral, denominada Pontuação Recuperação 

Trimestral(PRT); 
 IV – o resultado final do trimestre compreenderá a maior pontuação obtida nas colunas PT e 

PRT, denominado Resultado Final Trimestral(RFT); 
 Paragrafo Único – O aluno com pontuação igual ou superior a 60% referente a acada 

trimestre poderá participar do processo de recuperação. 
Art. 5º - As unidades de ensino deverão elaborar Projetos de Recuperaçaõ Trimestral, a partir 

do 1º Trimestre do ano letivo de 2018. 
 Paragrafo Único – O rerferido projeto será eleborado em cada trimestre, e encaminhado 

através de oficio à Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 6º  - O Projeto de Recuperação Trimestral deverpá conter, de forma objetiva: 
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• Justificativa; 
• Objetivos; 
• Abrangencia (apresentar listagem dos alunos por disciplina/turma/ano/turno), conforme 

ficha anexa; 
• Indicação do trimestre; 
• Periodo de realização, considerando a realidade da clientela escolar; 
• Horário da oferta; 
• Ações (reuniões, divulgação e outras); 
• Estratégias e metodologias que serão utilizadas; 
• Recursos materiais; 
• Avaliação do Projeto. 
Art. 7º - Caberá ainda à Escola: 
I – sensiboilizar o corpo docente, técnico e administrativo e demais segmentos da comunidade 

escolar quanto à import2mportânciarticipação de todos para a eficácia doi projeto; 
II – encaminhar cópia do Projeto Municipal de Educação para aprovação; 
III – encaminhar trimestralmente a Secretaria Municipal de Educação, quadro demonstrativo 

de movimento consolidado dos resultados da recuperação trimestral, contendo: nome da unidade de 
ensino, professor, turno, ano, turma, disciplina, nº de alunos em recuperação trimestral e nº de 
alunos recuperados. 

Art. 8º - à Secretaria Municipal de Educação, compete: 
I – promover anualmente reunião com os gestores escolares para informa-los sobre os 

procedimentos necessários à viabilização do projeto a que se refere esta portaria; 
II – assessorar a escola na elaboração do projeto, bem como acompanhar o desenvolviemnto 

das ações previstas; 
III – orientar a escola quanto à escrituração da documentação escolar. 
Art. 9º - Aos alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, devem ser garantidas atividades 

que venham oportunizar e reforçar sua aprendizagem, sendo que a avaliação assume características 
de acompanhamento sistemático. 

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 240/2011.  
Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 11 de maio 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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ESCOLA: _______________________________________________________________ 
TURMA: _____________TURNO:_____________ DISCIPLINA: ____________________ 
PROFESSOR(A): _____________________________________ TRIMESTRE_________ 
 

CONTEÚDOS A SEREM RECUPERADOS – RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL 

Conteúdo Avaliação da Aprendizagem 
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ALUNOS EM RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL E RESULTADO APÓS RECUPERAÇÃO 
6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 

ESCOLA____________________________________________________________________________________________ 
 
TRIMESTRE____________________________________PERÍODO___________________________________________ 
 
Turno ___________________________________________Ano/Turma____________________________________________ 
    

   
nº de 
Ord. Nome do Aluno 

Pontuação Anterior Obtida e Pontuação Obtida Após Recuperação 
PA=Pontuação Anterior    PO = Pontuação Obtida 

LP EF A C M H G I 
PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO 

1                                   
2                                   
3                                   
4                                   
5                                   
6                                   
7                                   
8                                   
9                                   

10                                   
11                                   
12                                   
13                                   
14                                   
15                                   
16                                   
17                                   
18                                   
19                                   
20                                   
21                                   
22                                   
23                                   
24                                   
25                                   

Relação de professores por disciplina: 
Língua Portuguesa: _______________________________________________________________________________________________ 
Arte: __________________________________________________________________________________________________________ 
Educação Física: _________________________________________________________________________________________________ 
Matemática: ____________________________________________________________________________________________________ 
Ciências: _______________________________________________________________________________________________________ 
História:________________________________________________________________________________________________________ 
Geografia: ______________________________________________________________________________________________________ 
Inglês: _________________________________________________________________________________________________________ 

                  Observação: ____________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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ALUNOS EM RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL E RESULTADO APÓS RECUPERAÇÃO 
3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental 

ESCOLA:___________________________________________________________________________________ 
TRIMESTRE: ______________________________ 

 
PERÍODO:  ________________________________ 

 Turno: __________________________________ Ano/Turma: ________________________________ 
                 

Nº de 
Ord. Nome do Aluno 

Pontuação Anterior Obtida e Pontuação Obtida Após Recuperação PA=Pontuação 
Anterior    PO = Pontuação Obtida 

LP A EF M C H G 
PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO PA PO 

1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               

10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               

                Relação de professores por disciplina: 
BNC:___________________________________________________________________________________ 
Arte: __________________________________________________________________________________ 
Educação Física: _________________________________________________________________________ 

 Observação: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

                São Gabriel da Palha, em _______ de _______________________ de __________. 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 313

PR
EF

EI
TU

R
A
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
E 

S
Ã
O

 G
A
B
R
IE

L 
D

A
 P

A
LH

A
 

ES
TA

DO
 D

O 
ES

PÍ
RI

TO
 S

AN
TO

  
Se

cr
et

ar
ia 

Mu
ni

cip
al 

de
 E

du
ca

çã
o 

 
Pr

aç
a 

Vi
ce

nt
e 

Gl
az

ar
, 1

59
 | 

Ce
nt

ro
 | 

Sã
o 

Ga
br

ie
l d

a 
Pa

lh
a 

- E
S 

| C
EP

 2
97

80
-0

00
   

Fo
ne

/F
ax

: (
27

) 3
72

7-
39

93
/ 3

72
7-

21
09

 | 
E-

m
ai

l: 
se

m
ec

sg
p@

gm
ai

l.c
om

.b
r 

AL
UN

OS
 E

M
 R

EC
UP

ER
AÇ

ÃO
 T

RI
M

ES
TR

AL
 E

 R
ES

UL
TA

DO
 A

PÓ
S 

RE
CU

PE
RA

ÇÃ
O 

6º
 a

o 
9º

 A
no

 d
o 

En
sin

o 
Fu

nd
am

en
ta

l 
ES

CO
LA

:_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

TR
IM

ES
TR

E:
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
PE

RÍ
OD

O:
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Tu

rn
o:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_A
no

/T
ur

m
a:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 

nº
 

No
m

e 
do

 A
lu

no
 

Po
nt

ua
çã

o 
An

te
rio

r O
bt

id
a 

e 
Po

nt
ua

çã
o 

Ob
tid

a 
Ap

ós
 R

ec
up

er
aç

ão
 P

A=
Po

nt
ua

çã
o 

An
te

rio
r  

  P
O 

= 
Po

nt
ua

çã
o 

Ob
tid

a 
LP

 
EF

 
A 

C 
M

 
H 

G 
I 

AG
RI

C.
 

ZO
OT

. 
E.

FA
M

. 
PA

 
PO

 
PA

 
PO

 
PA

 
PO

 
PA

 
PO

 
PA

 
PO

 
PA

 
PO

 
PA

 P
O 

PA
 

PO
 P

A 
PO

 
PA

 
PO

 
PA

 
PO

 
1 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
4 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
5 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
7 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
8 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
9 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
10

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

11
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
12

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

13
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
14

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

15
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
16

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

17
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
18

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

19
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
20

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 314
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria Municipal de Educação 

 Praça Vicente Glazar, 159 | Centro | São Gabriel da Palha - ES | CEP 29780-000   
Fone/Fax: (27) 3727-3993/ 3727-2109 | E-mail: semecsgp@gmail.com.br 

                                                                   Relação de professores por disciplina: 
 
Língua Portuguesa: ______________________________________________________________________________ 
Arte: _________________________________________________________________________________________ 
Educação Física: ________________________________________________________________________________ 
Matemática: ___________________________________________________________________________________ 
Ciências: ______________________________________________________________________________________ 
História:_______________________________________________________________________________________ 
Geografia: _____________________________________________________________________________________ 
Inglês: ________________________________________________________________________________________ 
Agricultura: ____________________________________________________________________________________ 
Zootecnia:_____________________________________________________________________________________ 
Economia Familiar:______________________________________________________________________________ 

                      Observação: ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

                      São Gabriel da Palha, em _______ de _______________________ de _______________. 
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São José do Calçado

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/Nº 029/ 
2018

Publicação Nº 135366

CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMSJC/Nº 029/2018

CONTRATANTE: Município de São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
sistemas informatizados de gestão pública, englobando 
cessão do direito de uso, instalação, implantação, trei-
namento, customização, migração, adequação, suporte 
técnico, atualização tecnológica de e Assistência Técnica 
dos sistemas informatizados de gestão pública, visando a 
melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desem-
penho de todas as atividades e o alcance dos resultados 
planejados, conforme Processos n° 0475/2017 e Pregão 
Presencial n° 005/2018.

VALOR GLOBAL: R$ 345.346,32 (trezentos e quarenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois 
centavos).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(08/05/2018).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, à conta 
do Elemento de Despesa n°33903900000 –fichas 59.p

São José do Calçado-ES, em 08/05/2018.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002

CONTRATO ADMINISTRATIVO/SMS/001-2018

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde/Município de 
São José do Calçado-ES.

CONTRATADA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
sistemas informatizados de gestão pública, englobando 
cessão do direito de uso, instalação, implantação, trei-
namento, customização, migração, adequação, suporte 

técnico, atualização tecnológica de e Assistência Técnica 
dos sistemas informatizados de gestão pública, visando a 
melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desem-
penho de todas as atividades e o alcance dos resultados 
planejados, conforme Processos n° 0475/2017 e Pregão 
Presencial n° 005/2018.

VALOR GLOBAL: R$ 74.653,68 (setenta e quatro mil seis-
centos e cinqüenta e três e sessenta e oito centavos).

PERÍODO: 12 meses a partir da data de assinatura 
(08/05/2018).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No Exercício de 2018, Fun-
do Municipal de Saúde, à conta do Elemento de Despesa 
n°3390390000, fichas 65.

São José do Calçado-ES, em 08/05/2018.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do 
art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da 
Emenda L.O.M. N° 007/2002
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 041-2018
Publicação Nº 135392

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°41/2018

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. 3.859/2018, 
cujo objeto é aquisição de materiais permanentes de mo-
biliários em geral para adequação e oferta do serviço de 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes, 
Centro de Referência de Assistência Social- CRAS e Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.(São 
Jacinto e Agrovila). O edital encontra-se disponível no site 
www.saoroquedocanaa.es.gov.br Abertura: 13h00min do 
dia 25/05/2018.

São Roque do Canaã, 14/05/2018.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PP 042-2018
Publicação Nº 135393

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°42/2018

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. 3.859/2018, 
cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Mu-
nicípio de São Roque do Canaã – ES. O edital encontra-se 
disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br Aber-
tura: 14h30min do dia 30/05/2018.

São Roque do Canaã, 14/05/2018.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 039/2018
Publicação Nº 135367

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-
sencial nº. 039/2018, cujo objeto é aquisição de materiais 
permanentes mobiliários em geral para adequação e oferta 

dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças 
e Adolescentes, dos Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos – SCFV (Agrovila e São Jacinto), Cen-
tro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 
Secretaria e Conselho Tutelar. A empresa Vencedora foi: 
GERALDO A. DAS CHAGAS ME nos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 no 
valor total de R$ 16.880,00.

São Roque Do Canaã-Es, 14/05/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
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ERRATA DO DECRETO Nº 3.871/2018
Publicação Nº 135417

 

DISPÕE SOBRE ERRATA DO DECRETO Nº 3.871/2018. 
 

Onde está escrito: Art. 1º - Fica nomeada, a servidora WALDIRENE 

ZANETTI NEPOMOCENO DA VITORIA, para o cargo de Coordenador de Ensino 

Fundamental, de provimento em comissão, referência CC-3, atividade da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças. 

 
Lê-se: Art. 1º - Fica nomeada, a servidora WALDIRENI ZANETTI 

NEPOMOCENO DA VITORIA, para o cargo de Coordenador de Ensino Fundamental, de 

provimento em comissão, referência CC-8, atividade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Onde está escrito: Art. 2º - A Sr.ª WALDIRENE ZANETTI 
NEPOMOCENO DA VITORIA, é servidora pública municipal, no cargo de provimento 
efetivo, a seguir relacionado: 

 

Lê-se: Art. 2º - A Sr.ª WALDIRENI ZANETTI NEPOMOCENO DA 
VITORIA, é servidora pública municipal, no cargo de provimento efetivo, a seguir 
relacionado: 

 

 
Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2018. 

 
 

RUBENS CASOTTI 
Prefeito Municipal 
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Câmara Municipal

PORTARIA N° 013/2018
Publicação Nº 135383

 

  
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Lourenço Roldi,  nº 88,  São Roquinho,  São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000    Tel.: (0xx27)  3 729 1117  Fax: (0xx27) 3729 1752   

E-mail: camara@saorc.com.br   CNPJ 01.639.869/0001-43  

 

 
PORTARIA Nº 013/2018, de 11 de maio de 2018. 

  
Designa membros para compor a Comissão 
de Conferência e Reavaliação dos Bens 
Patrimoniais da Câmara Municipal de São 
Roque do Canaã. 
 

  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE 
DO CANAÃ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem os incisos II e XIII do art. 37 do 
Regimento Interno, art. 78 da Lei Orgânica Municipal, e, ainda em 
consonância com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e 
Resolução nº 046/2013,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para 

compor a Comissão de Conferência e Reavaliação dos Bens 
Patrimoniais da Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES, 
competindo-lhes avaliar todos os bens móveis utilizados em seus 
serviços: 

 Presidente: PATRICK TOTOLA; 
 Secretária: ELAINE MANFIOLETTI; 
 Membro:    RENATA RAQUEL BOSCHETTI; 
 Membro:    MARIA APARECIDA BRAGA LANI; e 
 Membro:    ARILSON FORÇA BONATO 

 
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias 

para concluir os trabalhos. 
 

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

Art. 4.º   Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial, a Portaria nº 412/2015, de 02 de fevereiro de 2015. 
 

  
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Lourenço Roldi,  nº 88,  São Roquinho,  São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000    Tel.: (0xx27)  3 729 1117  Fax: (0xx27) 3729 1752   

E-mail: camara@saorc.com.br   CNPJ 01.639.869/0001-43  

 

 
    

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
Sala das Sessões “ROBERTO ROLDI”, 11 de maio de 2018. 
 

 
 
 

MIGUEL DJALMA SALVALAIO 
Presidente 
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Serra

Prefeitura

DECRETOS 
Publicação Nº 135455

DECRETO Nº 2614, DE 9 DE MAIO DE 2018

Nomeia Superintendente de Gestão Administrativa - Sesa.

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 ANDRESSA MARA SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de SUPERINTENDENTE DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA - CCS-1 da Secretaria Municipal de Saú-
de - Sesa, 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 9 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2619, DE 9 DE MAIO 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 RAFAELA CORTELETTI VULPI, 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.

Palácio Municipal em Serra, aos 9 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2620, DE 9 DE MAIO 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 RAÍSA PEREIRA DE SOUSA, para exercer 
o cargo em comissão de COORDENADOR REGIONAL DE 
OBRAS - CC-4 da Secretaria Municipal de Obras - Seob, 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 9 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2623, DE 10 DE MAIO DE 2018

Exonera Chefe da Divisão de Reabilitação e Educação do 
Agressor - Sedir.

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 IVO DA SILVA LOPES, do cargo em co-
missão de CHEFE DA DIVISÃO DE REABILITAÇÃO E EDU-
CAÇÃO DO AGRESSOR - CC-4 da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania - Sedir.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 2624, DE 10 DE MAIO DE 2018

Nomeia Chefe da Divisão de Articulação e Mobilização de 
Juventude - Sedir.

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 IVO DA SILVA LOPES, para exercer o cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO DE JUVENTUDE - CC-4 da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos - Sedir, com remuneração e 
atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2632, DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

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 RAPHAEL BARBOSA BOA MORTE, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - 
CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previs-
tas em leis específicas.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2633, DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Gerente de Unidade de Atenção Primária à Saúde 
- Sesa.

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 PAULO HENRIQUE MELCHIORS, para exer-
cer o cargo em comissão de GERENTE DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - CC-4 da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde - Sesa, 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 14 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2636, DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor do Departamento de Assistência Social - 
Semas.

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 MARIA LÚCIA FERNANDES ALVES, para 
exercer o cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTA-
MENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CC-3 da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social - Semas, 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 14 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 321

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

PORTARIA Nº 0106/2018
Publicação Nº 135324

O Diretor Presidente do instituto de previdência dos servidores do município da serra- IPS, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei nº 2.818/2005, alterada pela Lei 3.353/2009

PORTARIA Nº 106/2018

Revisão nos proventos da Pensão por Morte concedida através da Portaria nº 089/2006, em virtude das regras introduzida 
na EC nº 70, de 29/03/2012.

Art. 1º. Proceder a Revisão dos Proventos de Pensão por Morte do pensionista LUIZ GONZAGA FERREIRA BENTO, instituída 
pela Portaria nº 197/2006, de 21 de dezembro de 2006, retificado pela Portaria nº 111/2009, de 11 de maio de 2009, em 
virtude das regras introduzidas na EC nº 70, de 29/03/2012.

Serra, 14 de maio de 2018.

Evilasio de Angelo

Diretor Presidente

PORTARIA Nº 107/2018
Publicação Nº 135340

O Diretor Presidente do instituto de previdência dos servidores do município da serra- IPS, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei nº 2.818/2005, alterada pela Lei 3.353/2009

PORTARIA Nº 107/2018

Retificar a Portaria nº 180/2016 de 21/07/2016, publicada no Diário Municipal do Espírito Santo no dia 28/07/2016.

Art. 1º - Retifica a Portaria nº 180/2016 para excluir a gratificação de produtividade na fixação dos proventos da aposen-
tadoria da segurada Marly Bermudes Duarte em conformidade com as normas constitucionais e legais.

Serra, 14 de maio de 2018.

Evilasio de Angelo

Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

 AVISO DE RETIFICAÇÃO DA DATA DE  REABER-
TURA E  RETIFICAÇÃO DE EDITAL CONCORREN-
CIA  Nº 001/2018

Publicação Nº 135437

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA DATA DE REABERTURA E RE-
TIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRENCIA Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, 
com fulcro na Lei 8.666/93, LC nº 123/06 torna pública a 
REABERTURA E A RETIFICAÇÃO DO ANEXO I E ITEM 9.4 
DO EDITAL DA CONCORRENCIA EM EPÍGRAFE PARA: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECI-
MENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚ-
BLICA. DATA DE ABERTURA PARA: 02/07/2018, às 12:30 
horas. As demais cláusulas e condições permanecem inal-
teradas.

Informações: Informações: Prefeitura Municipal de Venda 
Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 
VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 252, de segunda à sex-
ta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site 
www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
052/2018

Publicação Nº 135432

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000052/2018

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: MAIS EST LOCACAO DE TENDAS E BRIN-
QUEDOS LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, MESAS E CADEIRAS 
PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. PARTICIPA-
ÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MI-
CROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUI-
PARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 17.378,00 (dezessete mil trezentos e 
setenta e oito reais).

VIGÊNCIA: 26 de abril de 2018 à 26 de abril de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 26 de abril de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 26 de abril de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 000058/2018
Publicação Nº 135350

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 058/2018

RESUMO DO CONTRATO Nº 058/2018

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput 
e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-
GRANTE-ES.

CONTRATADO: SCORPION TELOES - EIRELI

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº064/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº034/2017, DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE LARANJA DA TERRA, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONO-
RIZAÇÃO DE SUPER PORTE (LOTE 13) E SERVIÇO DE ILU-
MINAÇÃO PORTE SEIS (LOTE 19), PARA A 30ª FESTA DE 
EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VENDA NOVA DO IMIGRAN-
TE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 À 13 DE MAIO DE 2018, 
NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN.

VALOR TOTAL: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos 
reais).

VIGÊNCIA: 08 de maio de 2018 à 08 de outubro de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 08 de maio de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 08 de maio de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

DECRETO Nº 110/2018
Publicação Nº 135468

DECRETO Nº 110/2018

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, ao servidor Antonio Marcos de Freitas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍCIOS 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso 
da atribuição que lhes confere o artigo 53, inciso V, da 
Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com o que dis-
põe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da Lei Municipal nº 
1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei nº 1.595/2001, 
e ainda conforme Processo Administrativo IPREVI nº 
18/2017.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida ao servidor ANTONIO MARCOS DE 
FREITAS, ocupante do cargo efetivo de Médico, matrícu-
la funcional nº 000264-01, aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 135453

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 018/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Viana por meio do seu 
Secretário, torna público e comunica aos interessados a 
Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2018, processo administrativo nº 888/2018 – SEMSA.

Objeto REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA, PACTUADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDI-
CAMENTOS ESSENCIAIS – REMUME, PARA ATENDIMENTO 
DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO DE VIANA/ES.

Arrematantes vencedores:

- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA nos lotes 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16 
e 17 no valor total de R$ 26.742,00 (vinte e seis mil, sete-
centos e quarenta e dois reais);

- HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA nos lotes 02 e 06 no valor total de R$ 1.269,00 
(um mil, duzentos e sessenta e nove reais);

- DROGAFONTE LTDA nos lotes 03 e 18 no valor total de 
R$ 13.950,00 (treze mil, novecentos e cinquenta e reais);

- CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA nos lotes 12 e 
14 no valor total de R$ 5.526,00 (cinco mil, quinhentos e 
vinte e seis reais).

Viana/ES, 10 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário Municipal de Saúde

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 021/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Viana por meio do seu 
Secretário, torna público e comunica aos interessados a 
Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
021/2018, processo administrativo nº 1452/2018 – SEM-
SA.

Objeto REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA, PACTUADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDI-
CAMENTOS ESSENCIAIS – REMUME, PARA ATENDIMENTO 
DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO DE VIANA/ES.

Arrematantes vencedores:
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- HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA nos lotes 03, 12 e 13 no valor total de R$ 
72.986,00 (setenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis 
reais);

- COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA no lote 07 no valor total de R$ 22.600,00 
(vinte e dois mil e seiscentos reais);

- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA nos lotes 02, 04 e 10 no valor total de R$ 45.883,00 
(quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais);

- DROGAFONTE LTDA nos lotes 01 e 08 no valor total de R$ 
11.680,00 (onze mil, seiscentos e oitenta reais);

- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA nos lotes 
05 e 06 no valor total de R$ 21.310,00 (vinte e um mil, 
trezentos e dez reais);

- CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME no lote 11 no valor 
total de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

- FRACASSADO o lote 09.

Viana/ES, 10 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário Municipal de Saúde

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 024/2018

O Fundo Municipal de Saúde de Viana por meio do seu 
Secretário, torna público e comunica aos interessados a 
Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
024/2018, processo administrativo nº 1401/2018 – SEMSA.

Objeto REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA, PACTUADOS NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDI-
CAMENTOS ESSENCIAIS – REMUME, PARA ATENDIMENTO 
DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO DE VIANA/ES.

Arrematantes vencedores:

- HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA no lote 01 no valor total de R$ 1.340,00 (um 
mil, trezentos e quarenta reais);

- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 
nos lotes 02, 08, 11 e 12 no valor total de R$ 47.243,00 
(quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais);

- MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES S/A nos lotes 05, 06, 07, 09 e 
13 no valor total de R$ 24.994,00 (vinte e quatro mil, no-
vecentos e noventa e quatro reais);

- DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
nos lotes 14 e 15 no valor total de R$ 2.986,00 (dois mil, 
novecentos e oitenta e seis reais);

- DROGAFONTE LTDA nos lotes 04 e 16 no valor total de 
R$ 22.320,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais);

- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA no lote 10 
no valor total de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 
cinquenta reais);

- CANCELADO o lote 03.

Viana/ES, 10 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário Municipal de Saúde

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÕNICO  Nº 023/2018

Publicação Nº 135449

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 023/2018

O Município de Viana por meio do Prefeito, torna público e 
comunica aos interessados a Adjudicação e Homologação 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018, processo adminis-
trativo nº 1663/2018 – SEMMAR.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS “BIODIGESTORES EM POLIETILENO 1300 
L” PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/
ES..

Arrematantes vencedores:

– BAKOF PLASTICOS LTDA no lote 01 no valor total de R$ 
503.400,00 (quinhentos e três mil e quatrocentos reais);

– LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA – 
EPP no lote 02 no valor total de R$ 175.979,00 (cento e 
setenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais);

Viana/ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO CON-
CORRÊNCIA PUBLICA Nº. 002/2018 

Publicação Nº 135454

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA nº. 002/2018

Processo Adm. nº 018.987/2017.

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente 
de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alte-
rações, Lei complementar 123/2006 comunica aos inte-
ressados a abertura dos envelopes de proposta de pre-
ços da CONCORRENCIA PUBLICA nº. 002/2018 - Objeto: 
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Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura 
especializada para serviço continuo de manutenção predial 
preventiva e corretiva para as unidades (escolas, praças e 
ginásio) e sede administrativa da Secretaria Municipal de 
Educação, esporte e lazer - SEMEEL.

Concedido o prazo recursal nos termos do art. 109, inci-
so I, alínea “a” da Lei Federal n° 8.666/93, com recursos 
impetrados pelas empresas Vitorialuz Construções Ltda; 
Concena Construções e Serviços Eireli - EPP; RBR Serviços 
e Construções Ltda e Rocco Construtora e Incorporado-
ra Ltda - EPP assim julgados IMPROCEDENTES, conforme 
analise da equipe técnica da Secretaria Municipal de In-
fraestrutura e Desenvolvimento Urbano, permanecendo 
HABILITADAS as empresas: ENGEVIL ENGENHARIA LTDA; 
W.F. ENGENHARIA LTDA;

CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES 
LTDA e ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS 
PARA às 10h do dia 17 de maio de 2018.

Maiores informações disponível na Sala da CPL, de segun-
da a sexta- feira, de 09:00 às 18:00hs, email: segunda-
cpl@viana.es.gov.br

Viana/ES - 11 de maio de 2018

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

AVISO DE SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO       
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 004/2018

Publicação Nº 135460

AVISO DE SUSPENSÃO E REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 004/2018

O MUNICÍPIO DE VIANA/ES, por meio de sua Pregoeira, 
TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, a SUSPEN-
SÃO E REPUBLICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
004/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING (GRAVA-
ÇÃO, SELEÇÃO DE NOTÍCIAS VEICULADAS NA MÍDIA 
IMPRESSA, ELETRÔNICA E DIGITAL; AVALIAÇÃO E MEN-
SURAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE MÍDIA ES-
PONTÂNEA E ANÁLISE DE IMAGEM EM ÂMBITO LOCAL, 
ESTADUAL E NACIONAL, tendo em vista a alteração do 
instrumento convocatório, conforme documentos anexa-
dos aos autos do processo administrativo, sendo a entrega 
dos envelopes até às 09h30min do dia 04 de junho de 
2018, iniciando a abertura 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, 14 de maio de 2018.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

DECRETO Nº 104/2018
Publicação Nº 135467

DECRETO Nº 104/2018

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria por 
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição, ao servidor Valdeir Santos Leite, e revoga o De-
creto nº 098/2003.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-
to, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, inci-
so IV, da Lei Orgânica e de acordo com o que dispõe o art. 
160, inciso I, alínea “a” da Lei Municipal nº 1.596/2001, 
o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c 
o artigo 13, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.595/2001, 
e ainda conforme o Processo Administrativo nº 2.585/97 
(Processo IPREVI nº 266/2003).

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido ao servidor VALDEIR SANTOS LEITE, 
ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal matrícula fun-
cional nº 010928, aposentadoria por invalidez permanen-
te, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeito a partir de 27 de junho de 2003, ficando 
revogado o Decreto nº 098/2003, com sua nova redação 
conferida pelo Decreto nº 124/2012.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 105/2018
Publicação Nº 135470

DECRETO Nº 105/2018

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, à servidora Maria de Fátima e Sousa.



15/05/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1011

www.diariomunicipales.org.br

Página 326

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍCIOS 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso 
da atribuição que lhes confere o artigo 53, inciso V, da 
Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com o que dis-
põe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da Lei Municipal nº 
1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei nº 1.595/2001, 
e ainda conforme Processo Administrativo IPREVI nº 
97/2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora MARIA DE FÁTIMA E 
SOUSA, ocupante do cargo efetivo de Médico, matrícu-
la funcional nº 064750-01, aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, com proventos integrais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 106/2018
Publicação Nº 135466

DECRETO Nº 106/2018

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, à servidora Avany Correa de Paulo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com 
a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍCIOS 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso 
da atribuição que lhes confere o artigo 53, inciso V, da 
Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com o que dis-
põe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da Lei Municipal nº 
1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei nº 1.595/2001, 
e ainda conforme Processo Administrativo IPREVI nº 
26/2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora AVANY CORREA DE 
PAULO, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços 
gerais, matrícula funcional nº 066494-01, aposentadoria 
voluntária por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 107/2018
Publicação Nº 135469

DECRETO Nº 107/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, 
inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com a DIRETORA 
PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍCIOS DO INSTITU-
TO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI, no uso da atribui-
ção que lhes confere o artigo 53, inciso V, da Lei Municipal 
nº 1.595/2001,

DECRETA:

Art. 1º Retifica o valor dos proventos constante no Decre-
to nº 288/2009, que concede o benefício previdenciário 
de aposentadoria voluntária por idade à servidora Genedi 
Marciano.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI
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DECRETO Nº 108/2018
Publicação Nº 135431

DECRETO Nº 108/2018

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria por 
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição, à servidora Marlene do Rosario Fonseca Gomes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o art. 60, IV, da Lei Orgânica, em conjunto com a DI-
RETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍCIOS DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPÍO DE VIANA – IPREVI, no uso da 
atribuição que lhes confere o art. 53, inciso V, da Lei Muni-
cipal nº 1.595/2001, e de acordo com o que dispõe o art. 
160, inciso I, alínea “a” da Lei Municipal nº 1.596/2001, 
o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com sua 
nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, até o dia 28 de março de 2012, e a partir do 
dia 29 de março de 2012 c/c a Emenda Constitucional nº 
70/2012, e art. 13, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.595, 
de 28 de dezembro de 2001, e ainda conforme Processo 
Administrativo IPREVI nº 197/2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida à servidora MARLENE DO ROSARIO 
FONSECA GOMES, ocupante do cargo efetivo de Serven-
te, matrícula funcional nº 021687-01, aposentadoria por 
invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de con-
tribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com início da vigência do benefício em 03 de março 
de 2011, e com efeito financeiro a partir de 29 de março 
de 2012, ficando revogados os Decretos de nºs 152/2011 
e 95/2016.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 109/2018
Publicação Nº 135434

DECRETO Nº 109/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, 
inciso IV, da Lei Orgânica, em conjunto com a DIRETORA 
PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI, no uso da atribuição 
que lhes confere o artigo 53, inciso V, da Lei Municipal nº 
1.595/2001,

DECRETA:

Art. 1º Retifica o valor dos proventos constante no De-
creto nº 013/2018, que concede o benefício previdenciá-
rio de aposentadoria especial de professor, com proventos 
integrais, à servidora Maria Benedita Campos Fernandes 
Erlacher.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

NOT. CMRF. Nº 004/2018    
Publicação Nº 135441

NOT. CMRF. Nº 004/2018 ORLA LOGISTICA COMÉRCIO IN-
TERNACIONAL E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

Ref.: Processo Administrativo nº. 12506/2016 (apenso: 
15566/2015 e 12343/2015)

Viana/ES, 14 de Maio de 2018.

N O T I F I C A Ç Ã O

Senhores,

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
regulamentado pelo Decreto 031/2014, faz saber que rea-
lizará no dia 05 de Junho de 2018 (terça-feira), com início 
às 14:00 horas, na sala de Reuniões da SEMID – Secreta-
ria de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Sus-
tentável, no 5º andar do prédio da Prefeitura do Municí-
pio de Viana, sessão ordinária de julgamento do processo 
administrativo nº. 12506/2016 (apenso: 15566/2015 e 
12343/2015), em que é parte interessada a empresa su-
pramencionada.

Na oportunidade, a empresa recorrente, por seu represen-
tante legal, poderá CASO QUEIRA, prestar esclarecimentos 
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ou proceder sustentação oral, na forma do disposto no Re-
gimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

Atenciosamente,

Lucas Oliveira Mendes

Presidente - CMRF

PORTARIA Nº 0285/2018
Publicação Nº 135461

PORTARIA Nº 0285/2018

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° EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da Lei 
1596/2001, FLAVIA LEMOS REZENDE do cargo em comis-
são de Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário 
- PC – T2, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0286/2018
Publicação Nº 135462

PORTARIA Nº 0286/2018

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° EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da Lei 
1596/2001, RAYNAN ADVERCI LEAL do cargo em comis-
são de Gerente Administrativo Financeiro - PC – T2, na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Urbano.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0287/2018
Publicação Nº 135465

PORTARIA Nº 0287/2018

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° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 
1596/2001, RAYNAN ADVERCI LEAL para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Administrativo, Financeiro e Or-
çamentário - PC – T2, na Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Viana - ES, 14 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESUMOS DE ATAS
Publicação Nº 135447

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 076/2018

Processo nº. 15487/2017.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 009/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Valor: R$ 108.942,95 (cento e oito mil novecentos e qua-
renta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 18 de abril de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 077/2018

Processo nº. 15487/2017.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 009/2018.
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Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: HB COMERCIAL EIRELI ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Valor: R$ 43.355,00 (quarenta e três mil trezentos e cin-
quenta e cinco reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 18 de abril de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 078/2018

Processo nº. 15487/2017.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 009/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: TALISMA COMERCIAL EIRELI ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Valor: R$ 14.890,25 (quatorze mil, oitocentos e noventa 
reais e vinte e cinco centavos).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 18 de abril de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 001/2017

Processo nº. 5335/2018.

Tomada de Preços nº 010/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS E RE-
FORMA - EIRELI ME.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência e execução do Contra-
to de Prestação de Serviços nº. 001/2017, firmados entre 
as partes, por mais 180 (cento e oitenta) dias, nos termos 

previstos em sua Cláusula Terceira e fundamento na Lei 
Federal 8.666/93.

Vigência: a partir de 24 de junho de 2018, por mais 180 
(cento e oitenta) dias.

Viana/ES, 07 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
Nº 020/2017

Processo nº. 5107/2017.

Concedente: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Convenente: LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do convênio 
020/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos previs-
tos em sua Cláusula Quinta.

Vigência: a partir de 06.04.2018, por mais 12 (doze) meses.

Viana/ES, 02 de abril de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
Nº 025/2017

Processo nº. 6788/2017.

Concedente: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Convenente: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do convênio 
025/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos previs-
tos em sua Cláusula Quinta.

Vigência: a partir de 04.05.2018, por mais 12 (doze) meses.

Viana/ES, 04 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 246/2017

Processo nº. 5610/2018.

Tomada Preços Nº 010/2017.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS 
EIRELI EPP.
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Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e execução 
do Contrato de Prestação de Serviços nº. 246/2017, fir-
mado entre as partes, por mais 240 (duzentos e quarenta) 
dias, os termos previstos em sua Cláusula Terceira, com 
base no art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores.

Vigência: por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a par-
tir de 10 de maio de 2018.

Viana/ES, 08 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESUMO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 117/2015

Processo nº. 5612/2018.

Tomada Preços Nº 014/2015.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: MONTANA ENGENHARIA LTDA-ME.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de execução e vigência 
do Contrato de Prestação de Serviços nº. 117/2015, firma-
do entre as partes, nos termos previstos em sua Cláusula 
Terceira e fundamento legal previsto no artigo, 57, da Lei 
Federal nº. 8.666/93.

Vigência: por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a par-
tir de 18 de julho de 2018.

Viana/ES, 08 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESUMOS DE ATAS
Publicação Nº 135444

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2018

Processo nº. 0885/2018.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 015/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Registro de menor preço para futuras aquisições 
de medicamentos de urgência e emergência, objetivan-
do a reposição dos estoques no almoxarifado para atendi-
mento dos equipamentos públicos de saúde do Município 
de Viana, os referidos medicamentos estão pactuados na 
relação municipal de medicamentos essenciais – REMUME, 
destinados a atender aos usuários do município de Viana.

Valor: R$ 40.704,00 (quarenta mil setecentos e quatro re-
ais).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 11 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 069/2018

Processo nº. 0885/2018.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 015/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: DISTRIMIX DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA.

Objeto: Registro de menor preço para futuras aquisições 
de medicamentos de urgência e emergência, objetivan-
do a reposição dos estoques no almoxarifado para atendi-
mento dos equipamentos públicos de saúde do Município 
de Viana, os referidos medicamentos estão pactuados na 
relação municipal de medicamentos essenciais – REMUME, 
destinados a atender aos usuários do município de Viana.

Valor: R$ 466.215,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil 
duzentos e quinze reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 11 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 070/2018
Processo nº. 0885/2018.
Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 015/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Registro de menor preço para futuras aquisições 
de medicamentos de urgência e emergência, objetivan-
do a reposição dos estoques no almoxarifado para atendi-
mento dos equipamentos públicos de saúde do Município 
de Viana, os referidos medicamentos estão pactuados na 
relação municipal de medicamentos essenciais – REMUME, 
destinados a atender aos usuários do município de Viana.
Valor: R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil 
reais.).
Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data 
de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 11 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 044/2018

Processo nº. 3679/2018.

Dispensa de Licitação com fulcro no artigo 24, IV da Lei 
8.666/93.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: FARMÁCIA E DROGARIA ROCHA LTDA ME.

Objeto: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE FRAL-
DAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS.

Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil).

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininter-
ruptos, contado a partir de sua assinatura.

Viana/ES, 09 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2018
Publicação Nº 135439

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município de
Viana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 2.826/2016, Artigo 17,
§ 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018 do Processo Seletivo
Simplificado SEMDES/PMV, com resultado final homologado em 13 de março de 2018,
edição nº 968;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos relacionados abaixo para dar início ao processo
admissional, de acordo com item 15 do Edital SEMDES/PMV Nº 01/2018 e item 01
deste Edital, que deverão apresentar-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, localizada na Avenida Florentino Ávidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana,
4º andar, no dia 17 (dezessete) de maio de 2018 nos horários especificados:

ASSISTENTE SOCIAL

Data: 17/05/2018 Horário: 13:30 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
CELIA MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA 9º
EDILENE MACHADO DOS SANTOS 10º
CLEIDE DOS SANTOS DUARTE 11º

EDUCADOR FÍSICO

Data: 17/05/2018 Horário: 15:00 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
FELIPE BIBIANO DEL FIUME 2º

PSICÓLOGO

Data: 17/05/2018 Horário: 15:30 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
MARCOS BOLZAN RODRIGUES 11º
VALERIA SOSSAI BRANDÃO 12º

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Data: 17/05/2018 Horário: 16:30 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
ADRIELLI MONTI DE NARDI 10º
JOVANIA AGUIAR 11º
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1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horário
estipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foram
acondicionadas no envelope no ato da inscrição.

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitação
para a contratação:

a) 01 (uma) foto 3x4;
b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br);
c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br);
d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br);
e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br);
f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br);
g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br);
h) Cópia da identidade;
i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);
j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente;
k) Cópia do CPF;
l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça

eleitoral (comprovante de votação na última eleição);
m) Cópia do Certificado de Reservista;
n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP;
o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);
p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
q) Cópia do Comprovante de Escolaridade;
r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho);

1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão apresentar:

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente;
b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente;
c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente.

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem como
não apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamente
eliminados do referido Processo Seletivo Simplificado.

Viana, 14 de maio de 2018

FABRICIO LACERDA SILLER
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social (Em exercício)
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