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Prefeitura de Anchieta renova convênio com Incaper

A Prefeitura de Anchieta 
renovou o convênio 
celebrado com o Ins-

tituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper). O objetivo 
da celebração do documento 
é fomentar a agricultura e a 
pesca no município em parce-
ria com o órgão estadual.

A assinatura ocorreu no 
gabinete do prefeito na se-
mana passada e contou com 
a presença, além do prefeito 
Fabrício Petri e do coordena-
dor regional litoral Sul, Alciro 
Lamão Nazarino; do coor-
denador do escritório local, 
Danilo Biancardi Ceccon e 
do secretário municipal de 
Agricultura e Abastecimento, 
Fabiano Mezadri.

Com a celebração do con-
vênio a prefeitura irá dispo-
nibilizar combustível para o 
veículo do órgão, servidores 
para atuar junto aos profis-
sionais do Incaper, além do 
espaço físico do escritório 
local. Em contrapartida, o In-
caper irá disponibilizar seus 
técnicos e desenvolver pro-
jetos com os agricultores e 
pescadores de Anchieta.

O escritório local do Inca-
per funciona no térreo do 
prédio da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abaste-
cimento. A equipe do órgão 
estadual desenvolve diver-
sos projetos de extensão em 
parceria com os técnicos da 
municipalidade.

NAGRIF faz entrega dos alimentos do Programa de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

A prefeitura de Itapemi-
rim, por meio do Nú-
cleo de Gerenciamento 

Familiar - Nagrif realizou a en-
trega de alimentos do Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
da Agricultura Familiar (PAA). 
O programa visa contemplar 
famílias em vulnerabilidade 
socioeconômica.

O Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) é uma 
parceria entre o Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome do Governo 
Federal através da CONAB, a 
Associação de Moradores e 
a Secretaria de Assistência 
Social.

A logística de pesagem e 
entrega dos produtos foi fei-

ta pelo Nagrif, que também 
realizou toda a conferência 
e entrega na comunidade do 
Maraguá.

Os produtos que foram en-
tregues são de acordo com a 
safra, considerando o perío-
do de plantio e colheita dos 
mesmos. Os moradores do 
Maraguá receberam frutas, 
folhas e verduras tais como: 
Fruta Pão, quiabo, taioba, co-
entro, carambola e cajá. 

Segundo o Robson da 
Costa Rosa, funcionário do 
Nagrif, “o objetivo é realizar 
a entrega em todas as loca-
lidades, de forma a pleitear 
todo o Município, cada qual 
em seu tempo”.
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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO REFERENTES AO PREGÃO Nº 013.2020

Publicação Nº 336391

 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO  

REFERENTES AO Pregão Nº 013.2020. 
 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Medicamentos conforme especificações constantes 
do Termo de Referência, Anexo I, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 
 
Data de Abertura: 25 de Fevereiro de 2021 
Horário: 09:00 horas. 
Local: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES. 
Endereço: Av. João Quiuqui, 26 - Águia Branca/ES. 
 
Ao(s) 25 de Fevereiro de 2021, na sede da CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES – CIM NORORESTE, 
reuniu-se o Pregoeiro Oficial do CIM NOROESTE, WALAQUES PEREIRA CORREA, juntamente com sua equipe de 
apoio, nomeados através de Portaria do Excelentíssimo Senhor Presidente, sendo composta por RONNI PETTERSON 
DE PAULA, SMILEI DUQUES DE OLIVEIRA e ILSON EDENES STOCCO, para que fossem recebidos os envelopes 
contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes ao Pregão nº 013.2020, cujo objeto é a 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de Medicamentos conforme especificações constantes do Termo 
de Referência, Anexo I., conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Pontualmente às 09:00 horas 
do dia supra, o Senhor Pregoeiro declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o 
Senhor RONNI PETTERSON DE PAULA, para secretariar a sessão. Fizeram-se presentes a reunião os seguintes 
licitantes: BIOHOSP PROD HOSP LTDA EPP, COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP, COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA, INOVAMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE, DROGAFONTE LTDA, 
DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS LTDA, HOTTSILVA 
DISTRIBUIDORA LTDA EPP, SINERGIA FARMACEUTICA LTDA, ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA, 
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BUTERI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA, 
HOSPITALARES DIST MED, neste ato representados por seus representantes legais, devidamente credenciados, 
na forma estabelecida no Edital Convocatório. Feitas essas considerações, deu-se início aos procedimentos do 
presente Pregão com o recebimento dos envelopes contendo propostas comerciais e de habilitação, bem como dos 
documentos necessários para o devido credenciamento dos licitantes, fato este já relatado. Recebidos os referidos 
envelopes, foram abertos primeiramente os de Propostas de Preços, sendo elaborado o devido mapa comparativo 
dos preços, para saber se os preços apresentados estavam compatíveis com os praticados no mercado pertinente ao 
ramo, assim como para se saber se ocorreria a oferta de lances verbais. Feita a devida comparação e sendo 
realizada a etapa de lances verbais, constatou-se o seguinte resultado: a licitante ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 
inscrito no CNPJ nº 09.182.725/0001-12 classificado(a) nos itens 56, 79 totalizando o valor de R$ 14.302,50 
(quatorze mil trezentos e dois reais  e cinqüenta  centavos), BIOHOSP PROD HOSP LTDA EPP inscrito no CNPJ nº 
18.269.125/0001-87 classificado(a) nos itens 31, 141, 165 totalizando o valor de R$ 87.698,00 (oitenta e sete mil 
seiscentos e noventa e oito reais), COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA inscrito no CNPJ 
nº 02.537.890/0001-09 classificado(a) nos itens 22, 77, 112, 135, 144, 167, 198 totalizando o valor de R$ 
65.413,72 (sessenta e cinco mil quatrocentos e treze reais  e setenta e dois centavos), COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE inscrito no CNPJ nº 67.729.178/0004-91 classificado(a) nos itens 8, 19, 53, 66, 78, 80, 83, 88, 89, 
94, 136, 140, 153, 210 totalizando o valor de R$ 430.141,50 (quatrocentos e trinta  mil  cento e quarenta e um 
reais  e cinqüenta  centavos), COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA inscrito no CNPJ nº 36.325.157/0001-34 
classificado(a) nos itens 6, 39, 42, 43, 48, 50, 72, 137, 138, 152, 197 totalizando o valor de R$ 938.925,60 
(novecentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais  e sessenta  centavos), DIMASTER COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ nº 02.520.829/0003-02 classificado(a) nos itens 9, 28, 30, 34, 
126, 149, 154, 155, 159, 160, 170, 178, 184, 185, 186, 199, 208 totalizando o valor de R$ 1.548.311,20 (um 
milhão quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e onze reais  e vinte  centavos), DISTRIMIX DIST. DE 
MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ nº 01.417.694/0001-20 classificado(a) nos itens 70, 90, 113, 127, 202, 213 
totalizando o valor de R$ 219.175,70 (duzentos e dezenove mil  cento e setenta e cinco reais  e setenta  centavos), 
DROGAFONTE LTDA inscrito no CNPJ nº 08.778.201/0001-26 classificado(a) nos itens 3, 24, 25, 41, 44, 51, 60, 132, 
133, 147, 158, 171, 175, 180, 182, 206, 214 totalizando o valor de R$ 882.582,05 (oitocentos e oitenta e dois mil 
quinhentos e oitenta e dois reais  e cinco centavos), HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ nº 
35.997.345/0001-46 classificado(a) nos itens 2, 11, 20, 27, 32, 38, 71, 75, 76, 81, 82, 84, 86, 87, 92, 95, 101, 
102, 109, 114, 115, 116, 120, 130, 188, 192, 194, 204, 209, 211, 217 totalizando o valor de R$ 1.239.526,70 (um 
milhão duzentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais  e setenta  centavos), HOSPITALARES DIST MED 
inscrito no CNPJ nº 26.364.969/0001-35 classificado(a) nos itens 21, 45, 47, 57, 62, 64, 69, 218 totalizando o valor 
de R$ 389.526,50 (trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais  e cinqüenta  centavos), INOVAMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME inscrito no CNPJ nº 12.889.035/0001-02 classificado(a) nos itens 10, 26, 
104, 146, 157, 164, 181, 200, 201, 215 totalizando o valor de R$ 542.336,40 (quinhentos e quarenta e dois mil 
trezentos e trinta e seis reais  e quarenta  centavos), SINERGIA FARMACEUTICA LTDA inscrito no CNPJ nº 
35.186.943/0001-35 classificado(a) nos itens 97, 119, 142, 162 totalizando o valor de R$ 87.982,20 (oitenta e sete 
mil novecentos e oitenta e dois reais  e vinte  centavos) e TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP inscrito no CNPJ 
nº 21.189.554/0001-59 classificado(a) nos itens 35, 143 totalizando o valor de R$ 100.960,50 (cem  mil novecentos 
e sessenta  reais  e cinqüenta  centavos), conforme Mapa de Registro de Lances Verbais constante em anexo. 
Concluída esta análise, passou-se para a fase de julgamento da documentação de habilitação dos licitantes 
vencedores, sendo inclusive realizadas consultas on-line (via internet) para se verificar a autenticidade de alguns dos 
documentos exigidos. Após a realização da referida análise, foram declarados habilitados os licitantes participantes e 
vencedores por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Fora destacado também, que não houve 
a intenção de interposição de recursos administrativos por parte dos licitantes. Assim sendo, o Senhor Pregoeiro 
recomenda que o presente certame seja adjudicado aos seus respectivos vencedores. E, nada mais havendo a tratar, 
deu-se por encerrado o presente certame, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, 
RONNI PETTERSON DE PAULA, que secretariei, pelo Pregoeiro Oficial e demais membros da equipe de apoio, assim 
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como pelos licitantes presentes, que manifestaram interesse. 
Assinaturas: 
 

Comissão  

Função Nome Assinatura 

Pregoeiro WALAQUES PEREIRA CORREA  

Apoio ILSON EDENES STOCCO  

Apoio RONNI PETTERSON DE PAULA  

Apoio SMILEI  DUQUES DE OLIVEIRA  

 
 
Item Nome/Razão Social Assinatura/Rubrica 

1 BIOHOSP PROD HOSP LTDA EPP  

2 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 

 

3 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP  

4 COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA  

5 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME  

6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  

7 DROGAFONTE LTDA  

8 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA  

9 HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS LTDA  

10 HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP  

11 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA  

12 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA  

13 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 

 

14 BUTERI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA  

15 HOSPITALARES DIST MED  

 
 

CONVOCAÇÃO RESULTADO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020
Publicação Nº 336275

Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, nos termos EDITAL 01/2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE, para comparecer no prazo de dois dias úteis, após A 
DATA DE PUBLICAÇÃO Desta convocação, na sede do consórcio, Av. João Quiuqui, n 26, Sala 101, Centro, Águia Branca-
-ES – CEP: 29795-000, CNPJ: 02.236.721/0001-20 para a CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO NO EMPREGO PÚBLICO EM QUE 
FOI CLASSIFICADO.
O não comparecimento dO candidatO serÁ entendido como desistÊncia DO MESMO.
EMPREGO PÚBLICO: ANALISTA AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
PONTUAÇÃO 

OBTIDA
PONTUAÇÃO 
POR TÍTULOS

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL

DATA DE 
NASCIMENTO

1 TATIELE DALFIOR FERREIRA 39 39 00 27/09/1988
2 ANDRESSA RAFISKI THOMAZ 29 10 19 17/07/1994

Águia Branca, 01 de março de 2021.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CIM NOROESTE
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PORTARIA CIM NOROESTE Nº 05 – R, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336259

 

PORTARIA CIM NOROESTE Nº 05 – R, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
Altera a Tabela Serviços Médicos – Plantões do CIM NOROESTE, 
e dá outras providências. 

 
O Presidente do CIM NOROESTE, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato de 
Consórcio Público, e considerando o Ofício nº 032/2021 – SEMSA, datado em 25 de fevereiro de 2021 do município 
de São Domingos do Norte/ES. 
 
RESOLVE: 

  
Art. 1º - Alterar a tabela de Serviços Médicos do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE, a qual 
passa a fazer parte desta portaria como anexo. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura.  
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 02 – R, datada de 12/02/2021.   
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
  

Águia Branca/ES, 26 de fevereiro de 2021. 
 

 
       Sidiclei Giles de Andrade 

Presidente do Cim Noroeste/ES 
 

ANEXO ÚNICO 
 

TABELA DE SERVIÇOS MÉDICOS - CIM NOROESTE – Vigência a partir de 01/03/2021 

TABELA 01 - AGUIA BRANCA 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 750,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 850,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 120,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 100,00 

TABELA 02 – AGUA DOCE DO NORTE 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA / FIM DE SEMANA 12 HORAS R$ 
1.000,00 

TABELA 03 - ALTO RIO NOVO 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 750,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - SOBREAVISO 12 HORAS R$ 500,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 130,00 
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO MÉDICA HORA R$ 120,00 

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO MÉDICA 12 HORAS R$ 850,00 

TABELA 04 - GOVERNADOR LINDENBERG 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA/ DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 
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SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - FIM DE SEMANA 12 HORAS R$ 
1.000,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 120,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA HORA R$ 140,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA. HORA R$ 140,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA HORA R$ 140,00 

TABELA 05 – MARILÂNDIA 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 130,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - SOBREAVISO 12 HORAS R$ 500,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PSIQUIATRIA HORA R$ 160,00 

TABELA 06 - SÃO DOMINGOS DO NORTE 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 
1.000,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PSIQUIATRIA HORA R$ 130,00  
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 120,00  
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 100,00  
TABELA 07 - SÃO GABRIEL DA PALHA 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM ORTOPEDISTA - SOBREAVISO 12 HORAS R$ 550,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM CARDIOLOGIA HORA R$ 145,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR HORA R$ 250,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA HORA R$ 145,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA HORA R$ 145,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM GASTROENTEROLOGIA HORA R$ 145,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 135,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 135,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO AUDITOR HORA R$ 160,00    
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PSIQUIATRIA HORA R$ 145,00 

TABELA 08 - VILA VALÉRIO 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - DIA DE 
SEMANA/DIURNO 12 HORAS R$ 970,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - DIA DE 
SEMANA/NOTURNO 12 HORAS R$ 970,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - FIM DE SEMANA 12 HORAS R$ 
1.190,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 160,00 

TABELA 09 – BARRA DE SÃO FRANCISCO 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 
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DE 
MEDIDA 

LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 100,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA HORA R$ 110,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM INFECTOLOGIA HORA R$ 120,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 800,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA 12 HORAS R$ 
1.050,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM INFECTOLOGIA 12 HORAS R$ 
1.050,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO DO TRABALHO HORA R$ 120,00 

TABELA 10 – PANCAS 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - DIA DE 
SEMANA/DIURNO 12 HORAS R$ 750,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - DIA DE 
SEMANA/NOTURNO 12 HORAS R$ 850,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - SOBREAVISO 12 HORAS R$ 500,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO PSIQUATRA HORA R$ 110,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 110,00 

TABELA 11 - MANTENÓPOLIS 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 24 HORAS R$ 
1.400,00 

TABELA 12 – VILA PAVÃO 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 
1.080,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 90,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 100,00 

TABELA 13 - ECOPORANGA 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 850,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA / DIA DE SEMANA 12 HORAS R$ 900,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 120,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 100,00 

14 - BAIXO GUANDU 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
LÍQUIDO 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 850,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 
1.050,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM ORTOPEDISTA - SOBREAVISO 12 HORAS R$ 550,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM CARDIOLOGIA HORA R$ 135,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR HORA R$ 240,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA HORA R$ 150,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA HORA R$ 135,00 
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SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM GASTROENTEROLOGIA HORA R$ 140,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 135,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 120,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO AUDITOR HORA R$ 160,00 
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PSIQUIATRIA HORA R$ 145,00 

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM INFECTOLOGIA HORA R$ 150,00 
 
 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020
Publicação Nº 336398

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n°: 1.717/2020

Pregão Presencial n°: 013/2020.

Tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°: 1.717/2020, referente à licitação na modalidade Pregão 
Presencial, especificada acima, destinada à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS E SOLUÇÕES, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I, adotando como critério de julgamento o menor preço 
(por item) e em face ao julgamento disposto em ata pela Comissão de Pregão, tendo por base o que consta na Lei nº 
10.520, de 17 de Julho de 2002 que instituiu o Pregão como modalidade de Licitação, na qualidade de pregoeiro ADJUDI-
CO, conforme Ata e Relatório final de vencedores, o resultado da presente licitação a favor das seguintes empresas: ATIVA 
MEDICO CIRURGICA LTDA inscrito no CNPJ nº 09.182.725/0001-12 classificado(a) nos itens 56, 79 totalizando o valor 
de R$ 14.302,50 (quatorze mil trezentos e dois reais e cinq-enta centavos), BIOHOSP PROD HOSP LTDA EPP inscrito no 
CNPJ nº 18.269.125/0001-87 classificado(a) nos itens 31, 141, 165 totalizando o valor de R$ 87.698,00 (oitenta e sete 
mil seiscentos e noventa e oito reais), COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA inscrito no CNPJ 
nº 02.537.890/0001-09 classificado(a) nos itens 22, 77, 112, 135, 144, 167, 198 totalizando o valor de R$ 65.413,72 
(sessenta e cinco mil quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos), COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
inscrito no CNPJ nº 67.729.178/0004-91 classificado(a) nos itens 8, 19, 53, 66, 78, 80, 83, 88, 89, 94, 136, 140, 153, 
210 totalizando o valor de R$ 430.141,50 (quatrocentos e trinta mil cento e quarenta e um reais e cinq-enta centavos), 
COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA inscrito no CNPJ nº 36.325.157/0001-34 classificado(a) nos itens 6, 39, 42, 
43, 48, 50, 72, 137, 138, 152, 197 totalizando o valor de R$ 938.925,60 (novecentos e trinta e oito mil novecentos e 
vinte e cinco reais e sessenta centavos), DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ nº 
02.520.829/0003-02 classificado(a) nos itens 9, 28, 30, 34, 126, 149, 154, 155, 159, 160, 170, 178, 184, 185, 186, 
199, 208 totalizando o valor de R$ 1.548.311,20 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e onze reais e 
vinte centavos), DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ nº 01.417.694/0001-20 classificado(a) nos 
itens 70, 90, 113, 127, 202, 213 totalizando o valor de R$ 219.175,70 (duzentos e dezenove mil cento e setenta e cinco 
reais e setenta centavos), DROGAFONTE LTDA inscrito no CNPJ nº 08.778.201/0001-26 classificado(a) nos itens 3, 24, 
25, 41, 44, 51, 60, 132, 133, 147, 158, 171, 175, 180, 182, 206, 214 totalizando o valor de R$ 882.582,05 (oitocentos 
e oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS LTDA ins-
crito no CNPJ nº 35.997.345/0001-46 classificado(a) nos itens 2, 11, 20, 27, 32, 38, 71, 75, 76, 81, 82, 84, 86, 87, 92, 
95, 101, 102, 109, 114, 115, 116, 120, 130, 188, 192, 194, 204, 209, 211, 217 totalizando o valor de R$ 1.239.526,70 
(um milhão duzentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), HOSPITALARES DIST MED 
inscrito no CNPJ nº 26.364.969/0001-35 classificado(a) nos itens 21, 45, 47, 57, 62, 64, 69, 218 totalizando o valor de R$ 
389.526,50 (trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais e cinq-enta centavos), INOVAMED COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA ME inscrito no CNPJ nº 12.889.035/0001-02 classificado(a) nos itens 10, 26, 104, 146, 157, 
164, 181, 200, 201, 215 totalizando o valor de R$ 542.336,40 (quinhentos e quarenta e dois mil trezentos e trinta e seis 
reais e quarenta centavos), SINERGIA FARMACEUTICA LTDA inscrito no CNPJ nº 35.186.943/0001-35 classificado(a) nos 
itens 97, 119, 142, 162 totalizando o valor de R$ 87.982,20 (oitenta e sete mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte 
centavos) e TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP inscrito no CNPJ nº 21.189.554/0001-59 classificado(a) nos itens 35, 
143 totalizando o valor de R$ 100.960,50 (cem mil novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

Águia Branca - ES, 01 de março de 2021.

WALAQUES PEREIRA CORREA

Pregoeiro
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Consórcio Público Rio Guandu

PORTARIA 005-2021 PRORROGA PORTARIA 003-2021
Publicação Nº 336270

PORTARIA Nº 005/2021

Prorroga a adoção de medidas de prevenção nas atividades administrativas e de campo, em decorrência da pandemia 
mundial da COVID-19 e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público Rio Guandu, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Contrato de 
Consórcio Público Rio Guandu;

CONSIDERANDO a continuidade do estado de pandemia mundial decorrente do coronavírus, (COVID-19), inclusive já de-
clarada como tal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), oportunidade em que foram elencadas as medidas protetivas 
e preventivas necessárias para coibir sua disseminação;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou emergência 
na saúde pública em esfera e importância nacionais;

CONSIDERANDO os fundamentos constantes nos decretos estaduais nºs 4593-R, de março de 2020, 4597-R, de 16 de 
março de 2020, 4599-R, de 17 de março de 2020, 4600-R, de 18 de março de 2020, 4625-R de 04 de abril de 2020 e 
4635-R de 17 de abril de 2020, 4644-R, de 30 de abril de 2020, 4659-R, de 30 de maio de 2020; 4683-R, de 30 de junho 
de 2020, 4697-R de 25 de julho de 2020, 4703-R, de 31 de julho de 2020, 4721-R, de 29 de agosto de 2020 e 4740-R, 
de 29 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de ação da Administração Pública para fins de preservação dos interesses coletivos de 
vida, integridade física, saúde pública e bem-estar dos funcionários e dos que demandam do Consórcio, pelos quais todos 
devem estar unidos e investidos de espírito colaborativo;

CONSIDERANDO que o planejamento de riscos para prevenção em função à Pandemia do novo coronavírus, causador da 
doença COVID-19 visa assegurar o isolamento social sem afetar o andamento das atividades, bem como a redução dos 
gastos públicos;

CONSIDERANDO que a gestão do Consórcio já pratica seu orçamento de forma eficiente e econômica, com estratégias 
para otimizar ainda mais sem deixar de atender as demandas dos municípios consorciados.

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a adoção de medidas de prevenção nas atividades administrativas e de campo, até 31 de março de 
2021, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração do Consórcio.

Art. 2º. Ficam determinadas medidas de prevenção nas atividades administrativas e de campo, em decorrência da pan-
demia mundial da COVID-19, que serão válidas para o mês de março de 2021, para o bom funcionamento do Consórcio 
Público Rio Guandu.

Art. 3º. Permanecem válidas as regras estabelecidas na Portaria nº 003/2021, até ulterior deliberação.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

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

Afonso Cláudio/ES, 01 de março de 2021.

CHRISTIANO SPADETTO

PRESIDENTE DO CONSORCIO PÚBLICO RIO GUANDU

https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/DECRETO%20N%C2%BA%204644-R%20-%20COVID%20-%2030.04.2020.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/DECRETO%20N%C2%BA%204659-R,%20de%2030_05_2020%20-%20DIO%20Extra%20de%2030_05_2020%20-%20prorroga%C3%A7%C3%A3o%20da%20suspens%C3%A3o%20se%20processos,%20escolas,%20cinemas,%20entre%20outros%20-%20PDF.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Decreto%20n%C2%BA%204682-R,%20de%2025_06_2020%20-%20DIO%20de%2025_06_2020%20-%20altera%20o%20Decreto%204636-R-20%20-%20DRIVE%20IN%20-%20PDF.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Decreto%20n%C2%BA%204682-R,%20de%2025_06_2020%20-%20DIO%20de%2025_06_2020%20-%20altera%20o%20Decreto%204636-R-20%20-%20DRIVE%20IN%20-%20PDF.pdf
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TERMO DE DISPENSA 008-2021
Publicação Nº 336291

TERMO DE DISPENSA 008/2021

A Secretária Executiva do Consórcio Público Rio Guandu, com fulcro no art. 24, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93, bem 
como no parecer jurídico, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da Empresa GILVAN CENTRO AUTOMO-
TIVO LTDA EPP. CNPJ:09.627.289/0001-48, para aquisição de 2 (dois) pneus com dimensão 175-70, aro 14, e prestação 
de serviço de alinhamento e balanceamento para o veículo Marca: FIAT; Modelo: STRADA ano 2020, Ano de Fabricação: 
2019; Placa: QRL-7E38, para o veículo MARCA: Renault Kwid Zen 10 MT, PLACA: QRM2F31/ES, RENAVAN: 01217714119, 
CLASSI: 93YRBB004LJ309403, ANO: 2019 MODELO: 2020, no valor global de R$ 910,00 (Novecentos e dez reais).

Afonso Cláudio, em 01 de março de 2021.

Ana Paula Alves Bissoli

Secretária Executiva do Consórcio Público Rio Guandu

RATIFICO o ato de Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93 para contratação da Em-
presa para contratação da Empresa GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP. CNPJ:09.627.289/0001-48, para aquisição 
de 2 (dois) pneus com dimensão 175-70, aro 14, e prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para o veículo 
Marca: FIAT; Modelo: STRADA ano 2020, Ano de Fabricação: 2019; Placa: QRL-7E38, para o veículo MARCA: Renault Kwid 
Zen 10 MT, PLACA: QRM2F31/ES, RENAVAN: 01217714119, CLASSI: 93YRBB004LJ309403, ANO: 2019 MODELO: 2020, 
no valor global de R$ 910,00 (Novecentos e dez reais) , constante neste processo para que produza seus efeitos legais, 
nos termos do Art. 26, da Lei 8.666/93.

Afonso Cláudio, em 01 de março de 2021.

Christiano Spadetto

Presidente do Consórcio Público Rio Guandu.

TERMO DE DISPENSA 009-2021
Publicação Nº 336411

TERMO DE DISPENSA – 009/2021

A Secretária Executiva do Consórcio Público Rio Guandu, com fulcro no art. 24, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93, bem 
como no parecer jurídico, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação do MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
VALDERLEI SIMER, CNPJ: : 27.848.509.0001/45, no valor global de R$ 3.040,00 (Três mil e quarenta reais), para presta-
ção de serviços de lavagem, conservação e limpeza de veículos, para atender os veículos do Consórcio Público Rio Guandu 
no exercício de 2021.

Afonso Cláudio, em 01 de março de 2021.

Ana Paula Alves Bissoli

Secretária Executivo do Consórcio Público Rio Guandu

RATIFICO o ato de Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93, para contratação do MI-
CROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL VALDERLEI SIMER, CNPJ: : 27.848.509.0001/45, no valor global de R$ 3.040,00 (Três 
mil e quarenta reais), para prestação de serviços de lavagem, conservação e limpeza de veículos, para atender os veículos 
do Consórcio Público Rio Guandu no exercício de 2021 , constante neste processo para que produza seus efeitos legais, 
nos termos do Art. 26, da Lei 8.666/93.

Afonso Cláudio, em 01 de março de 2021.

Christiano Spadetto

Presidente do Consorcio Público Rio Guandu
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Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 05 - R DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336423

 

 

 
Rodovia XV de novembro, 420 – São Francisco, Nova Venécia-ES –  

 CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel/Fax (27) 3752 4460 E-mail: cimnorte@gmail.com    

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 05 - R DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da 

despesa prevista para o exercício de 2021 e dá outras 

providências. 

 

O Presidente do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES, Sr. 

Arnóbio Pinheiro, no uso das suas atribuições legais e estatutárias,  

 

Resolve: 

Art. 1º Fica autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a 

abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do Consórcio Público da Região Norte do 

Espírito Santo - CIM NORTE/ES, para o exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), para atender a dotação orçamentária abaixo discriminada: 

Órgão: 01 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES 

Unidade Orçamentária: 101 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM 

NORTE/ES 

Função: 10 – Saúde 

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0001 - Apoio a Atividades da Saúde do Norte do ES 

Projeto/Atividade: 2.008 – Gestão Associada dos Serviços do SAMU 192 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica–Ficha 46                          6.000,00 

TOTAL  6.000,00 
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Rodovia XV de novembro, 420 – São Francisco, Nova Venécia-ES –  

 CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel/Fax (27) 3752 4460 E-mail: cimnorte@gmail.com    

Art. 2º Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional 

Suplementar de que trata o art. 1º, desta Portaria, a anulação parcial da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Art. 3º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere o 

§ 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa com recursos 

previstos no orçamento do CIM NORTE/ES. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

 

Nova Venécia, 26 de fevereiro de 2021. 

 

ARNÓBIO PINHEIROS DA SILVA 

Presidente do CIM NORTE/ES 

Órgão: 01 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES 

Unidade Orçamentária: 101 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM 

NORTE/ES 

Função: 10 - Saúde 

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0001 - Apoio a Atividades da Saúde do Norte do ES 

Projeto/Atividade: 2.008 – Gestão Associada dos Serviços do SAMU 192 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  – Ficha 49 6.000,00 

TOTAL  6.000,00 
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Afonso Cláudio

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO 014162/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020
Publicação Nº 336228

Ata de Registro de Preços

Processo 014162/2020

Pregão Eletrônico Nº 21/2020

Órgão Gestor: Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde.

Objeto: aquisição de material de uso contínuo da Vigilância Ambiental (máscara, luva, inseticida e outros), em atendimen-
to à Secretaria Municipal de Saúde.

Validade: 01 (um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo - DOM/ES, vedada a sua prorrogação.

ATA Nº 02/2021 – MERCOSUL AGRONEGÓCIOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.258.338/0001-64, nos Lotes: 
01 (bota plástica (detetização), no valor unitário de R$ 54,18 (cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), 06 (protetor 
solar fator de proteção 70), no valor unitário de R$ 55,91 (cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), 10 (botina de 
segurança com cadarço), no valor unitário de R$ 113,15 (cento e treze reais e quinze centavos), 11 (botina de segurança 
sem cadarço), no valor unitário de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos), e 15 (luva raspa de couro), no 
valor unitário de R$ 23,95 (vinte e três reais e noventa e cinco centavos);

ATA Nº 03/2021 – NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES LTDA - ME, ins-
crita no CNPJ sob o nº 32.737.279/0001-87, nos Lotes 02 (máscara FFF2 VO), no valor unitário de R$ 9,97 (nove reais e 
noventa e sete centavos), e 18 (respirador 3M descartável), no valor unitário de R$ 9,00 (nove reais);

ATA Nº 04/2021 – AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.633.230/0001-30, nos 
Lotes 03 KIT EPI confeccionado em tecido 100% algodão), no valor unitário de R$ 96,45 (noventa e seis reais e quarenta 
e cinco centavos), 04 (filtro químico), no valor unitário de R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), 08 (inse-
ticida piretróide formulação CE), no valor unitário de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), 12(luva de latéx ranhu-
rada), no valor unitário de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos), 16(luva nitrílica), no valor unitário de R$ 12,68 (doze 
reais e sessenta e oito centavos), 17 (coletor de fezes 10 ML), no valor unitário de R$ 1,07 (um real e sete centavos) e

ATA Nº 05/2021 – BIDDEN COMERCIO LTDA ME, CNPJ Nº 36.181.473/001-80, nos Lotes 05 (repelente de insetos), no 
valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 07 (raticida em bloco), no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos re-
ais), 09(inseticida piretróide formulação SC), no valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), 13 (larvicida e inseticida 
temefós granulado), no valor unitário de R$ 9,97 (nove reais e noventa e sete centavos), 14 (larvicida e inseticida temefós 
líquido), no valor unitário de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), e 19 (moluscicida granulado 
metaldeido 5%), no valor unitário de R$39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 01 de março de 2021.

Carolina Dias Gomes

Gestora/Sec. de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 01 - INSTITUIR COMISSÃO PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL DO CMHIS

Publicação Nº 336248

RESOLUÇÃO/CMHIS Nº 01, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.

INSTITUI COMISSÃO PARA REALIZAR O PROCESSO ELEITORAL DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR 
O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-CMHIS PARA O BIENIO 2019/2021.

O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CMHIS de Afonso Cláudio/ES, em Reunião Ordinária 
(Ata nº 11), realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 09h, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, situada na 
Praça da Independência, nº 341, Afonso Cláudio/ES, no uso da competência que lhe confere o art. 37 e seguintes do Re-
gimento Interno;
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CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 2.264, de 17 de outubro de 2018 que instituiu a Lei Municipal de criação do Con-
selho Municipal de Habitação de Interesse Social de Afonso Cláudio/ES, no art. 6º estabelece a representação paritária do 
governo municipal e da sociedade civil;

CONSIDERANDO que no art. 8º da Lei Municipal nº 2.264, de 17 de outubro de 2018, estabelece que o mandato dos con-
selheiros terá a duração de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido apenas por mais uma vez;

CONSIDERANDO a necessidade de eleger representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Habitação de Inte-
resse Social de Afonso Cláudio/ES, para a gestão 2021/2023;

CONSIDERANDO o Regimento Interno que dispõe sobre a eleição da representação da sociedade civil no do CMHIS de 
Afonso Cláudio/ES;

R E S O L V E:

Art. 1º. Instituir Comissão para realizar o processo eleitoral dos representantes da sociedade civil na composição do Con-
selho Municipal de Habitação e Interesse Social de Afonso Cláudio/ES, para a Gestão 2021/2023.

Parágrafo único. A Comissão de Eleição tem por incumbência a organização de processo eleitoral para escolha do repre-
sentante de que trata o “caput”, devendo elaborar EDITAL e produzir os demais documentos necessários para a escolha e 
posse dos membros titulares e suplentes do CMHIS.

Art. 2º. A Comissão de Eleição de que trata esta Resolução será composta paritariamente pelos seguintes Conselheiros:

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

a) Schirneider Delbone de Mello Dias e Edmon Luiz Serra Reboli, representantes da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Secretaria Municipal de Finanças, respectivamente.

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Ana Lúcia Zorzal e Terezinha Lima Figueiredo, representantes da Associação de Voluntárias de Afonso Cláudio.

Art. 3º. A Comissão Eleitoral deverá informar ao Colegiado do CMHIS cada etapa do processo eleitoral até a conclusão de 
todos os trabalhos.

Art. 4º. A Comissão poderá viabilizar questões correlatas ao processo eleitoral que não estejam elencadas nesta Resolução.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Afonso Cláudio/ES, 03 de fevereiro de 2021.

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

OTÁVIO SEITH FILHO

Presidente do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social
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Água Doce do Norte

Prefeitura

PORTARIA 130 2021
Publicação Nº 336460

PORTARIA Nº. 0130/2021

“Coloca à disposição e dá outras providencias”

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO, SINDICÂNCIA, SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA E PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUA DOCE DO NORTE – ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ABRAÃO LINCON ELIZEU, Prefeito Municipal de Água Doce do Norte - ES, no uso das atribuições legais que lhes são con-
feridas pela Lei Orgânica Municipal, Art. nº 57, II; e, Art. nº 163 da Lei Complementar nº 62/1997;

CONSIDERANDO o disposto no capítulo III da Lei Complementar Municipal nº 62/1997, que normatiza sobre processos 
disciplinares, que prevê que o processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servido-
res efetivos, designados pela autoridade competente que determinará, também, seu presidente;

CONSIDERANDO a necessidade da administração pública de exercer o controle, fiscalização e investigação das condutas 
irregulares no serviço público municipal, especialmente no que diz respeito a serviços e despesas públicas, eventualmente 
praticadas por servidores públicos;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, celeridade, economia e eficiência, DETERMINA:

Art. 1º Fica instituída nova Comissão Permanente de Inquérito, Sindicância, Sindicância Investigativa e Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, com o objetivo de apurar irregularidades no serviço público municipal da administração pública em 
geral e eventuais irregularidades nas condutas dos servidores municipais.

Art. 2º Ficam nomeados os seguintes servidores municipais efetivos para integrarem a supramencionada comissão (art. 
163 da LCM 62/1997), sendo três titulares:

Presidente

EDIVAN FOSSE DA SILVA

Matrícula nº 005791

Membro

Secretária

LEANDRA PAIVA DE SOUZA CARVALHO

Matrícula nº 005705

Membro

MARLETE PATRICIO DOS SANTOS

Matrícula nº 005790

Membro

Art. 3º Para atuarem nos casos de suspeição e impedimento ou, ainda, no caso de ausência de um dos membros titulares 
por qualquer razão devidamente fundamentada, deverá ser nomeado servidor efetivo para o ato a ser praticado.
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Art. 4º A Comissão Permanente de Inquérito, Sindicância, Sindicância Investigativa e Processo Administrativo Disciplinar, 
entre outras atribuições investigativas, tem por finalidade proceder a apuração de eventuais irregularidades no serviço pú-
blico municipal, bem como infrações previstas na LC nº 62/1997 - Estatuto dos Servidores Municipais e demais legislações 
relacionadas e aplicáveis no âmbito da Administração Pública aos seus agentes.

Art. 5º Compete à autoridade máxima do Executivo Municipal determinar a abertura de Inquérito Administrativo, Sindi-
cância, Sindicância Investigativa e Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 6º A Comissão adotará procedimento sumário, observados os requisitos legalmente exigíveis em consonância com 
a legislação em vigor; e quando for o caso de inquérito administrativo, sindicância e processo administrativo disciplinar, 
adotará as normas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sempre resguardados os princípios gerais do 
processo administrativo.

Art. 7º O início do prazo a que se refere o art. 166 da LC nº 62/1997, terá início da publicação de cada portaria de instau-
ração, e não da data da constituição da comissão disciplinar permanente.

Parágrafo Único: Deverá constar no instrumento de instauração do processo administrativo, que deverá ser publicado, a 
constituição da comissão disciplinar nomeada, fazendo referência ao instrumento constituinte, que servirá de data inicial 
para fins de contagem de prazos processuais.

Art. 8º A presente Comissão Permanente fica instituída de forma a instruir o processamento de inquéritos de forma geral.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Doce do Norte – ES, 22 de fevereiro 2021.

ABRAÃO LINCON ELIZEU

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENÇA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 336208

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE - ES

Processo de Dispensa: Nº 001/2021

Interessado: Secretaria Municipal de Interior e Transportes

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO 
prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, em especial ao disposto no 
artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCESSO Nº 483/2021.

Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição do objeto, conforme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa de licitação visa a aquisição de baterias, pneus, câmaras de ar, bicos para câmaras de ar, 
protetores e afins para manutenção da frota do município para os referidos veículos e maquinas da Administração Direta 
e Indireta do Município de Água Doce do Norte, ES, conforme abaixo especificado:

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇAO V.INITARIO VALOR TOTAL

1 UN. 4 PNEU 185/65R15 R$ 640,00 R$ 2.560,00

2 UN. 24 PNEU 1000-20 BORRACHUDO R$ 1.870,00 R$ 44.880,00

3 UN. 4 PNEU 12.5/80-18 R$ 2.300,00 R$ 9.200,00

4 UN. 2 PNEU 12-16.5 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00

5 UN. 2 PNEU 13.00.24 R$ 3.150,00 R$ 6.300,00

6 UN. 8 PNEU 14.00.24 R$ 3.500,00 R$ 28.000,00

7 UN. 15 PNEU 185/65R15 R$ 360,00 R$ 5.400,00
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8 UN. 31 PNEU 215/75R17.5 LISO R$ 960,00 R$ 29.760,00

9 UN. 41 PNEU 275/80R22.5 LISO R$ 2.185,30 R$ 89.597,30

10 UN. 36 PROTETOR 1000-20 R$ 40,00 R$ 1.440,00

11 UN. 10 RODA ARO R22.5 R$ 762,97 R$ 7.629,70

SHOPING TOTAL R$ 227.967,00

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇAO V.INITARIO VALOR TOTAL

1 UN. 17 BATERIA 150AH R$ 873,13 R$ 14.843,21
SHOPING TOTAL R$ 14.843,21

Favorecido: SHOPING AUTOCENTER EIRELI, inscrita sobre o CNPJ.: 07.951.451/0001-53, localizada na Rodovia ES 080 
km 33,9, 414, sala 03, centro, CEP.: 29.820-000, Água Doce do Norte, ES. Valor Total: R$ 242.810,21 (duzentos e qua-
renta e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte e um centavos).

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇAO V.INITARIO VALOR TOTAL

1 UN. 36 CAMERA DE AR 1000-20 R$ 150,00 R$ 5.400,00

2 UN. 12 PNEU 1000-20 LISO R$ 1.800,00 R$ 21.600,00

2 UN. 4 PNEU 17.5-25 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00

2 UN. 65 PNEU 175/70R14 R$ 380,00 R$ 24.700,00

2 UN. 2 PNEU 18.4-34 R$ 5.600,00 R$ 11.200,00

2 UN. 24 PNEU 215/75R17.5 BORRACHUDO R$ 1.150,00 R$ 27.600,00

2 UN. 5 PNEU 245/70R16 R$ 820,00 R$ 4.100,00

2 UN. 52 PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO R$ 2.300,00 R$ 119.600,00

2 UN. 4 RODA ARO R17.5 R$ 450,00 R$ 1.800,00

ELETROCENTER TOTAL R$ 234.000,00

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇAO V.INITARIO VALOR TOTAL

1 UN. 1 BATERIA 70AH R$ 400,00 R$ 400,00

2 UN. 7 BATERIA 100AH R$ 575,00 R$ 4.025,00

ELETROCENTER TOTAL R$ 4.425,00

Favorecido: ELETRO AUTO PEÇAS LTDA inscrita sobre o CNPJ.:31.613.602/0001-07, localizada na Avenida Sebastião Co-
elho de Souza, 68-A, centro, CEP.: 29.820-000, Agua Doce do Norte, ES. Valor Total: R$ 238.425,00 (duzentos e trinta e 
oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

TOTAL GERAL: R$ 481.235,21 (quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666193.

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação n°001/2021:

050050002.123610009.2.038 – Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental – 40%

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 1.746,26;

Fonte de Recursos – 11130000000 – Transferências do Fundeb – Imposto 30%;

Ficha nº 0000163, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

050001.123610017.2.026 – Manutenção de Atividades do Transporte Escolar

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 2.619,39;

Fonte de Recursos – 11110000000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação;

Ficha nº 0000113, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

080001.154520003.2.057 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras;
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Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 400,00;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000288, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

090001.261220003.2.062 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior e Transportes;

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 11.031,30;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000315, da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

100001.201220003.2.064 – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e suas Atividades

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 3.471,26;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000330, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

050001.123640018.2.029 – Pagamento de Transporte para Alunos do Ensino Superior

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 16.518,87;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000121, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

050001.121220008.2.020 – Manutenção das Atividades da SEMEC

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 1.900,00;

Fonte de Recursos – 11110000000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação;

Ficha nº 000090, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

050001.123610017.2.026 – Manutenção de Atividades do Transporte Escolar

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 122.773,71;

Fonte de Recursos – 11110000000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação;

Ficha nº 0000113, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

150004.081220058.2.087 – Manutenção de Atividades da Secretaria de Assistência Social;

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 1.900,00;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000447, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

080001.154520036.2.098 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública;
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Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 117.095,55;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000294, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

080001.154520003.2.057 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras;

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 1.900,00;

Fonte de Recursos – 15300000000 – Transferência da União Referente Royalties do Petróleo;

Ficha nº 0000288, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

090001.267820040.2.063 – Manutenção de Estradas Vicinais;

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 102.558,87;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Reserva Orçamentária – R$ 32.460,00;

Fonte de Recursos – 15300000000 – Transferência da União Referente Royalties do Petróleo;

Ficha nº 0000324, da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

090001.261220003.2.062 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior e Transportes;

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 4.460,00;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000315, da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

100001.201220003.2.064 – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e suas Atividades

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 20.090,00;

Fonte de Recursos – 15300000000 – Transferência da União Referente Royalties do Petróleo;

Ficha nº 0000330, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

040001.041230006.2.014 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças;

Natureza da Despesa – 3.3.90.30.000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 1.900,00;

Fonte de Recursos – 10010000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 000066, da Secretaria Municipal de Finanças.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal 
n° 8,666193, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Agua Doce do Norte, ES, 26 de fevereiro de 2021.

Abraão Lincon Elizeu

Prefeito Municipal
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Alegre

Prefeitura

EDITAL - TP 001/2021
Publicação Nº 336464

- AVISO DE LICITAÇÃO -

TOMADA DE PREÇOS

Nº 001/2021

O Município de Alegre/ES, através de sua Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que às 09 horas do dia 
23 de março de 2021, no Setor de Licitações da PMA, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL mediante o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para a contratação de empresa para realização 
de serviço de FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM PONTE SITUADA NA LOCALIDADE DE SANTA AN-
GÉLICA, LOCALIZADA EM ALEGRE/ES, para atender as necessidades deste Município. O Edital completo poderá ser obtido 
no site: www.alegre.es.gov.br

Demais informações poderão ser obtidas pelo endereço de e-mail licitacaoalegre@gmail.com

Alegre/ES, 01 de Março de 2021.

GUSTAVO SILVA GUSMÃO

Presidente da CPL

mailto:licitacaoalegre@gmail.com
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Alfredo Chaves

Prefeitura

CONVÊNIO DE PERMUTA Nº 07-2021
Publicação Nº 336269

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
 

Av. Santa Leopoldina, nº 840 – Coqueiral de Itaparica - Vila Velha/ES – CEP. 29.102-915 
TEL.: 3149-7200 / 3149-7201 

 
CONVÊNIO Nº 07/2021 
PROCESSO: 2749/2021 
CONVÊNIO DE PERMUTA DE SERVIDORES QUE ENTRE SI CELEBRAMO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES PARA FINS 
EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 
 
O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida 
Santa Leopoldina, n° 840, Bairro Coqueiral de Itaparica - Vila Velha/ES, inscrito no CNPJ-MF sob 
o n° 27.165.554/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ARNALDO BORGO 
FILHO, brasileiro, residente neste Estado, e o MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, Estado 
do Espirito Santo, pessoa juridica de direito público, com sede na Rua Jose Paterlini, n° 910 – 
Centro - Alfredo Chaves - ES, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 27.142.686/0001-01, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE, brasileiro, residente neste 
Estado, doravante denominados MUNICÍPIOS CONVENENTES, resolvem celebrar o presente 
convênio, em conformidade com a Lei n° 5.127 de 17 de Junho de 2011 conforme alterações da Lei 
n° 4.670, de 03.07.2008, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente convênio tem por objeto a permuta entre o MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o 
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, das servidoras, AMANDA DE FREITAS 
GUAITOLINI, e KAROLINE KELLEN PAPADIMITRIOU, respectivamente, ambas titulares 
do cargo de CIRURGIÃ - DENTISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
Será da inteira responsabilidade de cada um dos MUNICİPIOS CONVENENTES o cumprimento 
de todas as obrigações inerentes às servidoras que estará cedendo em razão do presente convênio, 
ficando ao seu cargo o pagamento de sua remuneração, bem como com seus encargos trabalhistas.  
 
Caberá aos MUNICÍPIOS CONVENENTES comunicar a frequência das servidoras 
permutadas, mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente, impreterivelmente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente convênio é a contar de 26/01/2021 a 31/12/2024, podendo ser 
alterado mediante termo aditivo ou renovado com prévia manifestação mínima de 03 meses antes 
do término do convênio, por interesse de ambas as partes de acordo com o princípio da Supremacia 
do Interesse Público. 
Ao termino do convênio, e não havendo manifestação como descrita no item anterior, as servidoras 
deverão retornar imediatamente a secretaria de origem. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
 

Av. Santa Leopoldina, nº 840 – Coqueiral de Itaparica - Vila Velha/ES – CEP. 29.102-915 
TEL.: 3149-7200 / 3149-7201 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO 
O presente convênio poderá ser rescindo a qualquer tempo por ambas às partes nele envolvido, 
mediante publicação no Diário Oficial, mediante aviso por escrito, com antecedência de no mínimo 
30 dias, ou por acordo, ou, ainda, na hipótese de inadimplemento por quaisquer dos convenentes 
das obrigações assumidas em razão deste ajuste, decorrentes de ler e pelo princípio da Supremacia 
do Interesse Público. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
O Município de Vila Velha e Alfredo Chaves providenciarão a publicação deste convênio em 
extrato no Diário Oficial, após sua assinatura, responsabilizando-se pelas despesas. 
 
CLAUSULA SEXTA - DO FORO 
As partes, em comum acordo, elegem o Foro do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que seja para dirimir quaisquer 
duvidas oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e 
forma. 
 

Vila Velha, 11 de fevereiro de 2021. 
  
 
 
 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal de Vila Velha 

 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 

 
 
 

AMANDA DE FREITAS GUAITOLINI 
Servidora Municipal 

 
 

 KAROLINE KELLEN PAPADIMITRIOU 
Servidora Municipal 
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DECRETO Nº 1548-N/2021
Publicação Nº 336408

 

 
 
 

 

DECRETO Nº 1548-N/2021 

  

EMENTA: Define os valores de repasse dos 

recursos do Programa Municipal Dinheiro 

Direto na Escola – PMDDE do município de 

Alfredo Chaves e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o artigo 56 da Lei 

Orgânica Municipal e o que estabelece a Lei n° 646, de 18.05.2018 – Lei que institui 

o Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola – PMDDE, do Município de 

Alfredo Chaves. 

DECRETA: 

Art. 1° O repasse financeiro do Programa Municipal Dinheiro Direto na 

Escola – PMDDE será realizado quadrimestralmente, no primeiro quadrimestre de 

2021 e de acordo com o número de alunos computados no Censo Escolar 2020 e o 

que estabelece o Art. 18.º, § § 1º ao 5º do Decreto de Regulamentação do PMDDE 

n°1268-N/2018. 

 Art. 2° O PMDDE totaliza os recursos a serem repassados na forma de 

contribuições, para a cobertura de despesas de custeio e de capital, mediante a 

devida aprovação do Plano de Aplicação, destinados a melhorar a gestão 

pedagógica, administrativa e financeira escolar. 

 Art. 3° Os recursos financeiros deverão ser repassados aos Conselhos de 

Escola conforme tabela apresentada no anexo único desse decreto. 
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Art. 4° Os recursos do PMDDE totalizam o montante anual de R$ 78.710,00 

(setenta e oito mil setecentos e dez reais), alocados nas metas 5, 7, 18 e 19 do 

Plano Municipal de Educação de Alfredo Chaves, destinados a 12 (doze) 

estabelecimentos de ensino representados por suas respectivas UEx. 

Art. 5° Os recursos financeiros de que trata o presente Decreto serão 

depositados em conta bancária específica do Conselho destinado ao referido 

Programa, onde terá movimentação exclusiva, sujeita à prestação de contas 

específica. 

Art. 6° Os recursos para atendimento ao disposto neste decreto correrão à 

conta do orçamento vigente: 100001.1236100122.211 – PMDDE-Programa 

Municipal de Dinheiro Direto na Escola – 33904100000 – Contribuições – Ficha 372. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Alfredo Chaves - ES, 01 de março de 2021. 

  

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
Prefeito Municipal 

 

 

  

 

 

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 01/03/2021 
 

--------------------------------------- 
Thiago Duarte Bezerra 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0001-P/2021  
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ANEXO ÚNICO  

DECRETO N° 1548/2021 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHOS DE ESCOLA E OS QUANTITATIVOS DOS 
REPASSES 

Nº Nome do Conselho CNPJ Valor do Repasse 
Anual 

01 
Associação do Conselho de Escola 
da Creche Municipal Comecinho de 

Gente 
18.853.673/0001-50 R$ 5.160,00 

02 Conselho de Escola da Creche e 
Pré Escola Municipal Infância Feliz 20.054.696/0001-46 R$ 4.570,00 

03 Associação Escola Comunidade J 
de Inf. Jose de Anchieta 36.048.114/0001-59 R$ 7.900,00 

04 
Associação do Conselho de Escola 
da Creche e Pré - Escola Municipal 

Pequerruchos 
14.387.816/0001-24  R$ 10.790,00 

05 Associação Conselho de Escola - 
Escola de 1 Grau Ana Araújo 03.368.242/0001-20 R$ 11.895,00 

06 
Associação Conselho Escola - 
Escola de 1 Grau Celita Bastos 

Garcia 
03.335.522/0001-32        R$ 4.275,00 

07 Associação Conselho Escola - 
Escola de 1 Grau Crubixa 03.335.515/0001-30 R$ 5.305,00 

08 Associação Conselho de Escola - 
Escola de 1 Grau Engano 03.261.883/0001-81 R$ 4.515,00 

09 Escola de 1: Grau Municipal 
Fazenda Aparecida 03.178.278/0001-41 R$ 5.875,00 

10 
Aec - Associacao Escola 

Comunidade Escola de 1 Grau 
Felipe Modolo 

02.115.554/0001-60 R$ 6.815,00 

11 Associação Conselho de Escola - 
Escola de 1 Grau Sagrada Família 03.208.264/0001-23 R$ 5.575,00 

12 Escola de 1: Grau Municipal São 
Bento de Urania 03.178.289/0001-21 R$ 6.035,00 

 

  

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
Prefeito Municipal 

 



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 26

Alto Rio Novo

Prefeitura

DECRETO Nº 5987/2021 - NOMEIA EVANDRO RICARDO RHODES DA SILVA
Publicação Nº 336329

DECRETO N°5.987/2021
De 01 de Março de 2021

NOMEIA DIRETOR ADMINISTRATIVO,
E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica nomeado a partir do dia 01/03/2021, o Senhor EVANDRO RICARDO RHODES DA SILVA, portador do CPF n° 
124.499.007-80 e Carteira de Identidade n.º 1857233 SPTC-ES, para exercer o Cargo em Comissão de DIRETOR ADMI-
NISTRATIVO CC.3.1, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, em primeiro (01) de Março (03) do ano de dois 
mil e vinte e um (2021).

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5988/2021 - EXONERA WANDERSON ANDRADE DA SILVA
Publicação Nº 336332

DECRETO N°5.988/2021
De 01 de Março de 2021.

EXONERA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e EPIDEMIOLÓGICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica exonerado a partir do dia 01/03/2021, o Senhor WANDERSON ANDRADE DA SILVA, Portador do CPF 
n°146.450.557-80 e Carteira de Identidade nº.3.277.996-SSP/ES, para exercer o Cargo em Comissão de COORDENADOR 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e EPIDEMIOLÓGICA CC.4, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, em primeiro (01) de março (03) do ano de dois 
mil e vinte e um (2021).

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 5989/2021 - NOMEIA ALZINA HEVILA RAIDER GOULARTE
Publicação Nº 336333

DECRETO Nº 5989/2021 DE 01 de Março de 2021.

NOMEIA COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e EPIDEMIOLÓGICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica nomeado a partir do dia 01/03/2021, a Senhora ALZINA HEVILA RAIDER GOULARTE, Portador do CPF 
n°166.120.327-23 e Carteira de Identidade nº. MG-22.228.205 PCMG, para exercer o Cargo em Comissão de COORDE-
NADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e EPIDEMIOLÓGICA CC.4, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, em primeiro (01) de março (03) do ano de dois 
mil e vinte e um (2021).

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5990/2021 - NOMEIA INTERINAMENTE EVA WILMA DA SILVA DUARTE
Publicação Nº 336511

DECRETO N°5990/2021

De 01 de Março de 2021.

DESIGNA SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica designado no período de 01/03/2021 à 30/03/2021, a Senhora EVA WILMA DA SILVA DUARTE, portadora da 
Matrícula nº 003093, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, para responder interinamente sem remuneração, pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em virtude da Titular da pasta estar de Férias.

Art. 2°) Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 01 de Março de 2021.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, em primeiro (01) de março (03) do ano de dois 
mil e vinte e um (2021).

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal
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Aracruz

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 262/2019 - PROCESSO Nº 
17.290/2018 - SEMED

Publicação Nº 336344

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 262/2019 - PROCESSO Nº 17.290/2018 - PRAZO.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa jurídica de direito público, 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 CONTRATANTE, neste ato represen-
tado pela Secretária de Educação, Sra. JENILZA SPINASSÉ MORELLATO, brasileira, portadora do CPF nº 962.238.807-82 e 
da CI Nº 850.584 SPTC/ES residente no Sítio Lagoa Nova, Km 200, Bairro Piraqueacú, João Neiva/ES, CEP: 29.680-000, 
nos termos da Lei nº 3.643 de 20/03/2013 e Decreto nº 39.008/2021, e a empresa BPS CONSTRUÇÕES LDTA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.897.095/0001-00, com Sede na Rua Valdecy Saviognon, nº 
28, Bairro São Francisco de Assis, CEP 29.317-433, Cachoeiro de Itapemirim/ES, doravante denominada CONTRATADA, 
representada pelo sócio, Sr. ANTONIO CLAUDENIR NUNES SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 
144.664.158-97 e da C.I. n° 1.268.186.570-BA SSP/BA, residente à Rua Augusto Ruschi, nº 19, Bairro Doutor Gilberto 
Machado, CEP 29.303-272, Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis 
Federais nº 8.883/94 e 9.648/98 e alterações posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, e do Processo ad-
ministrativo n° 17.290/2018, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, de comum acordo, tendo em vista o Memorando 
nº 016/2021 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, referente ao contrato supracitado, que reger-se-á pelas 
Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução do contrato de Obras 
de Construção do CMEI Cinderela, Bairro São José, neste Município de Aracruz-ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1- Fica prorrogado o prazo de execução em mais 120 (cento e vinte) dias, contados de 22/02/2021, bem como o prazo 
de vigência contratual em mais 210 (duzentos e dez) dias, contados de 02/04/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 – Ficam as demais cláusulas constantes no Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não contrariem o 
que ficou convencionado no presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

4.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 22 de fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ - Contratante

BPS CONSTRUÇÕES LDTA ME - Contratada

Matéria Enviada por:Paatrícia Galavotti – Mat -3580

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CONTRATO Nº. 068/2019 PRO-
CESSO Nº. 16.509/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES CONTRATADA: POTHOS 
CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA EPP - SEMAG

Publicação Nº 336386

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 068/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES

CONTRATADA: POTHOS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA EPP
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PROCESSO Nº. 16.509/2018

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES, pessoa jurídica de direito 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 CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Sr. Mauro Demartha, brasileiro, solteiro, Produtor Rural, inscrito 
no CPF sob nº. 780.549.907-15 e RG nº. 716.061 SPTC/ES, residente e domiciliado na Rodovia Guaraná X Desengano, 
nº S/N, – Aracruz/ES, CEP 29.195.516 nos termos da Lei nº 3.337 de 25/08/2010 e do Decreto de nomeação nº 39.012, 
de 01/01/2021, e a empresa POTHOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 39.820.816/0001-05, estabelecida na Rua Augusto Cizenando Correa, nº 848, Bairro De Carli, CEP: 
29.194.044, Aracruz/ES, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelos Sr. MAURÍCIO JOSÉ DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, Empresário, portador do CPF nº 575.758.356-87 e do RG nº 1.909.903 – SPT/ES, residente na 
Rua Aristide Bitti, nº 554, Bairro De Carli, CEP: 29.194.006, Aracruz/ES, tendo em vista o interesse público na renovação 
contratual, dos autos em referência, nos termos das Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, resolvem assinar o presente 
termo aditivo contratual, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1- O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo estipulado no item 5.1 da Cláusula Quinta do contrato 
originário, por um período de mais 06 (seis) meses, contados a partir do seu vencimento, em 22/02/2021, em consonância 
com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

2.1- O valor global do contrato para o período de 06 (seis) meses é de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), fi-
cando resguardado o pleito da contratada em ter o seu preço reajustado, em conformidade com a carta de aceitação de 
prorrogação do prazo contratual por mais doze meses, anexada aos autos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

3.1 – Ficam as demais cláusulas constantes no Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não contrariem o 
que ficou convencionado no presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

4.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 04 de Fevereiro de 2021.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ – Contratante

MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - Contratada

Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti – Mat 3580

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ/ES – CMSA
Publicação Nº 336285

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ/ES – CMSA

BIÊNIO 2020/2022

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL COMPLEMENTAR

A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde 2020-2022 aprovada através da Resolução 
nº 03 de 28/07/2020 publicada no DOM/ES em 15/09/2020, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Eleitoral, 
considerando a divulgação do resultado eleitoral no DOM/ES, Publicação Nº 329540, Edição n° DOM/ES - Edição N° 1695, 
em 29/01/2021 e que não houve o preenchimento do número total de vagas estabelecidas na Lei Municipal Nº 2633/2003, 
(Art. 3, Incisos II, III e IV, alínea “b”) e a deliberação da Plenária do CMSA em 22/02/2021, pela continuidade do processo 
eleitoral, TORNA PÚBLICO às entidades e movimentos representantes dos usuários dos serviços de saúde, aos prestadores 
de serviços de saúde na área complementar do Sistema Único de Saúde e entidades das categorias representantes dos 
trabalhadores da Saúde a ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL COMPLEMENTAR para o preenchimento das VAGAS RE-
MANESCENTES para compor o colegiado do Conselho Municipal de Saúde de Aracruz – CMSA, para o biênio de 2020/2022.
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Art. 1º - O presente Processo Eleitoral destina-se a eleger os membros do Conselho Municipal de Saúde de Aracruz, sendo:

I- dos representantes dos usuários com representatividades dos Clubes de serviços, sindicatos e entidades não-gover-
namentais, incluindo: entidades congregadas de sindicatos, entidades de aposentados e pensionistas, confederações e 
federações de trabalhadores urbanos e rurais, entidades de defesa do consumidor, entidades ambientalistas e entidades 
patronais – 01(uma) vaga;

II- dos representantes dos profissionais na área de saúde, compreendendo: associações, confederações, conselhos de 
profissões regulamentadas, federações e sindicatos obedecendo às instâncias federativas e comunidade científica, per-
tencentes as respectivas categorias profissionais com exercício profissional municipal no âmbito do SUS: 01 (uma vaga);

III– dos representantes dos prestadores de serviços contratados e conveniados ao SUS, incluindo entidades públicas de 
hospitais universitários e hospitais campos de estágio, de pesquisa e desenvolvimento, entidades dos prestadores de ser-
viços: 01 (uma) vaga.

Art. 2º - Poderão participar do Processo Eleitoral para a Composição do Conselho Municipal de Saúde de Aracruz as enti-
dades e movimentos sociais que tenham comprovada existência de no mínimo 02 (dois) anos.

Art. 3º - As Inscrições das Entidades que desejarem participar do Processo Eleitoral serão feitas através de requerimento 
dirigido à Comissão Eleitoral expressando a vontade de participar da eleição como candidato e ou eleitor, mediante a apre-
sentação da seguinte documentação:

I- Requerimento, dirigido à Comissão Eleitoral, subscrito pelo representante legal da Entidade.

II – Estatuto da Entidade ou a Carta Sindical dos sindicatos e ata da última assembleia da Entidade;

III- Cópia da Ata de Posse da Diretoria atual, com mandato vigente;

IV- Indicação de 01 (um) representante da entidade com respectivo suplente para representá-la na assembleia eleitoral, 
sendo que o suplente somente participará da assembleia eleitoral em substituição ao representante ausente;

V- Cópia da cédula de identidade dos representantes titular e suplente, ou qualquer documento oficial com foto;

VI- Espelho do CNPJ, exceto redes e articulações apresentando o CNPJ Nacional.

VII- Número de inscrição do CNES para prestadores de serviços do SUS.

Art. 4º - As inscrições das entidades para participar do processo eleitoral deverão ser feitas, presencialmente e exclusi-
vamente, na Secretaria-Executiva do CMSA, localizada Casa dos Conselhos, sito à Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 523, Centro 
–Aracruz – ES, conforme cronograma anexo.

Art. 5º- Para inscrever-se, a entidade ou movimento deverá protocolar os documentos descritos no Artigo 3º deste Edital 
e seus incisos.

§ 1º No ato da inscrição, a pessoa responsável por protocolar o requerimento de inscrição e demais documentos, deverá 
também apresentar documento de identidade oficial com foto para que a comissão eleitoral, faça constar os respectivos 
números de identificação no comprovante de inscrição;

§ 2º Os representantes legais das entidades poderão outorgar poderes, através de ofício dirigido à Comissão Eleitoral, 
para que, seu respectivo outorgado tenha poderes para representar a entidade em quaisquer fases do processo eleitoral; 
desde o requerimento de inscrição, até a indicação dos respectivos titulares e suplentes que representarão a entidade no 
processo eleitoral;

§ 3º – Fica vedada a participação de membros da comissão eleitoral como representante de entidade no processo eleitoral.

Art. 6º - Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará a documentação e divulgará no Diário Oficial 
dos Municípios do ES a relação das entidades habilitadas para disputar o processo eleitoral e abrirá o prazo de 3 (três) dias 
úteis para o recebimento de Requerimento de Impugnação, conforme cronograma anexo.

Parágrafo Único - Os requerimentos de impugnação deverão ser individualizados, devidamente fundamentados e dirigidos 
à Comissão Eleitoral, tomando-se por base o Regimento Eleitoral e a legislação vigente e entregues presencialmente e 
exclusivamente na Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Aracruz, conforme cronograma anexo.

Art. 7º - A Comissão Eleitoral julgará os requerimentos de impugnação em até 2 (dois) dias úteis após o encerramento 
do prazo de impugnação estabelecido no Art. 6º deste Edital e procederá a homologação das candidaturas, divulgando a 
relação final das entidades habilitadas em concorrer ao Pleito Eleitoral na sede do Conselho Municipal de Saúde de Aracruz 
do ES e no Diário Oficial dos Municípios do ES.
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Art. 8º – A Eleição das Entidades que irão compor o Conselho Municipal de Saúde de Aracruz do Espírito Santo – CMSA 
será conduzida pela Comissão Eleitoral dar-se-á através de assembléia específica, por segmento na Casa dos Conselhos, 
sito à Rua Padre Luiz Parenzi, Nº 523, Centro – Aracruz - ES, conforme cronograma anexo.

Art. 9º Aplicam-se os procedimentos estabelecidos no Regimento Eleitoral, art. 15 a 30, publicação nº 312334, DOM/ES 
- Edição N° 1650.

Aracruz, 23 de fevereiro de 2021.

Liliana Ferreira Nunes Capucho

Herval Nogueira Junior

Vicente Penteado Vizioli

Comissão Eleitoral Conselho Municipal de Saúde de Aracruz – CMSA

Anexo

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ/ES – CMSA

BIÊNIO 2020/2022

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL COMPLEMENTAR

Cronograma

Etapa Período Horário

Inscrições 15 a 17/03/2021 De 11 as 16 horas

Divulgação da relação das entidades habilitadas para disputar o processo eleitoral 
no Diário Oficial dos Municípios do ES

18/03/2021

Período para recebimento dos requerimentos de impugnação 18, 19 e 23/03/2021 De 11 as 16 horas

Julgamento dos requerimentos de impugnação 24 e 25/03/2021

Divulgação da relação final das entidades habilitadas a concorrer ao pleito 26/03/2021

Assembleia das Entidades Representantes dos Usuários 02/04/2021 9 horas

Assembleia dos Prestadores de Serviços 02/04/2021 13 horas

Assembleia dos Movimentos e Entidades Representantes dos Prestadores de Ser-
viços de Saúde

02/04/2021 15 horas
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3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 - PE Nº026/2020 - PROC Nº 1237/2020 
- SEMAM

Publicação Nº 336414

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: 
Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

5 / 2020

PREGÃO ELETRONICO 26 / 2020
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

Fornecedor 006205 CLIN SERVIÇOS E MANUTENÇÕES DE MAQUINAS EIRELI ME

Endereço
Bairro
Cidade

CGC.(RG)
Banco 
Condição Pagto
Prazo Entrega
Prazo Garantia

EUNAPOLIS                               

10.346.332/0001-86  

Estado

Telefone
Agência

BA

(27) 3066-2939     

Cep

Fax
Conta 

45824-204

CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL

RUA  JACARANDAS 160 TERREO
PEQUI                                   

Processos
000000001237/2020

Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
016.002.000.000.000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LOTE 011Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

1 2.89.01.0003.5 KM MERCEDES                           0,000 2.000,000 8,1000

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 46  LUGARES COM MOTORISTA, BANHEIRO

16.200,0000

Valor Total Lote 16.200,0000

Aracruz/ES, 25 de agosto de 2020
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 16.200,0000
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CONTRATO DO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS PROC. Nº14.689/2020 SEMAD
Publicação Nº 336407

 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS

CONTRATANTE:

Razão Social:   MUNICIPIO DE ARACRUZ

CNPJ/MF:   27.142.702/0001-66 Inscrição Estadual:     

Nome Fantasia:     ARACRUZ PREF GABINETE DO PREFEITO

Endereço:         AVENIDA MOROBA, S/Nº - MOROBA

Cidade:      ARACRUZ UF:     ES CEP:    29.192-733

Endereço Eletrônico:  secretario.adm@pma.es.gov.br Telefone:     (27) 3270-7034

Representante Legal I:     MARCUS VINÍCIUS S. COELHO

Cargo/Função:     SECRETÁRIO MUNICIPAL RG:     732.258 CPF:     879.858.537-15

CONTRATADA:

CORREIOS – Empresa Pública, constuída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.

Razão Social: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ/MF: 34.028.316/0012-66

Nome Fantasia: Superintendência Estadual do Espírito Santo

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 310 - Centro

Cidade: Vitória UF: ES CEP:  29002-900

SEI/CORREIOS - 19908676 - Contrato Múltiplo - OP - Lei 8666/93 https://sei.correios.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...
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Endereço Eletrônico: rjseicontratos@correios.com.br Telefone: (27) 3198-8910

Representante Legal I: Helen Aparecida de Oliveira Cardoso

RG: 20.747.688-3 SSP/SP CPF: 259.583.398-77

Representante Legal II: Alessandra Candice da Cruz Ferreira

RG: 09.704.843-3 DETRAN/RJ CPF: 022.403.017-59

As  partes,  acima  idenficadas,  têm,  entre  si,  justo  e  avençado  e  celebram  por  força  do  presente
Instrumento, elaborado conforme disposto  no art. 62, § 3°, II, da Lei  8.666/93, conforme Processo nº
53181.000175/2021-35, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e VENDA DE PRODUTOS, de acordo com
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.   O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de
Serviços  dos  CORREIOS  mediante  adesão  ao  Termo  de  Condições  Comerciais  e  Anexos,  quando
contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços dos
CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.

1.2.   Ao contratar o Pacote de Serviços, a CONTRATANTE será categorizada pelos CORREIOS, conforme
critérios definidos no Termo de Condições Comerciais disponível no portal dos CORREIOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.     Os procedimentos comerciais e operacionais referentes a produtos e serviços a serem adotados
pelas partes encontram-se nos respecvos Anexos ou Termos disponibilizados no portal dos CORREIOS.

2.2.     A relação de serviços e produtos disponibilizados a CONTRATANTE está detalhada no Termo de
Condições  Comerciais,  que  poderá  ser  atualizada  pelos  CORREIOS  mediante  comunicação  prévia  à
CONTRATANTE.

2.2.1 Os serviços e produtos constantes no pacote de serviços contratado, mencionados no subitem 2.2.
estarão disponíveis para ulização somente após seu cadastro nos sistemas internos dos Correios.

2.3.     Além dos produtos e serviços disponíveis no pacote contratado, poderá haver inclusão de outros,
ainda  que  específicos,  mediante  negociação  entre  as  partes,  registro  formal  da  solicitação  e
aposlamento do contrato.

2.3.1.   A inclusão de produto ou serviço,  previsto no subitem 2.3, dar-se-á  após acréscimo de Anexo
específico e cadastro nos sistemas dos CORREIOS.

2.3.2.  A exclusão de produto ou serviço previsto no subitem 2.3 ocorrerá mediante comunicação de uma
das partes, com aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1.   A CONTRATANTE se compromete a:

3.2.   Informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias úteis, para emissão do cartão de postagem. Nas informações deverão constar o nome do órgão e do
seu responsável, endereço, telefone para  contato, endereço eletrônico e os pos de serviços a serem
ulizados.

3.3.   Providenciar o cadastramento nos sistemas e ferramentas corporavas dos CORREIOS para a devida
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ulização dos serviços disponibilizados.

3.4.   Controlar a ulização dos serviços e sistemas por parte de seus representantes credenciados.

3.4.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos vinculados hierarquicamente entre si ou
que compõem o mesmo órgão, cuja ulização do contrato for autorizada pelos CORREIOS.

3.4.2. A infração contratual por parte dos representantes credenciados mencionados no subitem 3.4.1
será de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato.

3.5.   Observar e cumprir as regras gerais de aceitação de objetos e ulização dos serviços, conforme
previsto nos Termos e Condições disponibilizados no portal dos CORREIOS e/ou nas Tarifas/Tabelas de
Preços.

3.6.   Responder pelo cumprimento das exigências legais vigentes, bem como por todo e qualquer tributo
que possa ou venha a ser exigido, decorrentes do conteúdo enviado, bem como pela  veracidade das
informações fornecidas.

3.7.    Informar  aos  CORREIOS  e  manter  atualizados,  por  carta,  ocio,  telegrama  ou  sistema  de
contratação, todos os dados cadastrais para as comunicações necessárias.

3.8.   Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com os CORREIOS.

3.9.    Apresentar  obrigatoriamente  o  cartão  de  postagem,  ou  outro  instrumento  autorizado  pelos
CORREIOS, quando da ulização dos serviços e/ou aquisição de produtos.

3.10. A CONTRATANTE é a única responsável pelos cartões de postagem e senhas de acesso aos sistemas,
fornecidos pelos CORREIOS para a postagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados,
respondendo por danos causados por sua ulização indevida.

3.10.1.          Em caso  de  perda,  roubo  ou  extravio  do  cartão  de  postagem ou  senha  de  acesso,  a
CONTRATANTE permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato oficialmente aos CORREIOS,
por meio de correspondência com prova de recebimento.

3.11.  Na  hipótese  de  qualquer alteração  no  cartão  de  postagem,  comunicar  aos CORREIOS  para  as
providências de cancelamento e emissão de novo cartão.

3.11.1.         Acompanhar as informações relavas ao contrato, por meio do Sistema de Faturamento
Eletrônico – SFE, disponibilizado no portal dos CORREIOS.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS

4.1.   Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informações necessárias à execução deste contrato,
tabelas de preços e tarifas relavas aos serviços, fatura de cobrança,

4.2.   Executar os serviços e venda de produtos nos termos e prazos previstos neste contrato.

4.3.   Os CORREIOS deverão informar à CONTRATANTE os novos valores dos produtos e serviços sempre
que ocorrer atualização em suas tabelas e tarifas.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

5.1.    Pela  compra  de  produtos  e  ulização  dos  serviços  constantes  no  pacote  contratado,  a
CONTRATANTE pagará aos CORREIOS os valores condos em nas tabelas de preços e tarifas vigentes.

5.2.    O  reajuste  das tabelas e  tarifas mencionadas e  dos valores mínimos dos Pacotes de  Serviços,
observará a periodicidade legal mínima de 12 (doze) meses, contada a parr da data do início da vigência
da tabela, independentemente da data de inclusão do serviço ou produto neste contrato.

5.3.   O prazo espulado no subitem 5.2 poderá ser reduzido, se o Poder Execuvo assim o dispuser.
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5.3.1.           Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os serviços prestados e
para  os  produtos  vendidos  poderão  ser  revistos,  visando  à  manutenção  do  equilíbrio  econômico-
financeiro  do  contrato,  na  hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de
consequências incalculáveis, retardadores ou impedivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica  extraordinária  e
extracontratual.

5.3.2.           Havendo forma de valor e reajuste disntos daqueles previstos no subitem 5.2, os mesmos
serão estabelecidos nos Anexos dos serviços Específicos.

5.3.3.           A revisão das tarifas dos serviços prestados pelos CORREIOS será promovida pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em conformidade com o Art.70, I da Lei nº 9069, de
29 de junho de 1995, combinada com o Portaria n°152 de 09 de julho de 1997 do Ministério da Fazenda.

5.4.   O valor mínimo de faturamento será revisto quando da atualização das tabelas e tarifas ou dos
Pacotes de Serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.   Os CORREIOS disponibilizarão à CONTRATANTE em seu portal na internet por meio do Sistema de
Fatura Eletrônica - SFE, a fatura correspondente aos produtos adquiridos e serviços prestados no ciclo de
faturamento.

6.1.1.            O  sistema  conterá  ainda  informações  sobre  o  ciclo  de  faturamento,  prazo  para
disponibilização da fatura e vencimento.

6.1.2.           Adicionalmente, o boleto para pagamento também poderá ser encaminhado para o endereço
pré-estabelecido, conforme ciclo e vencimento determinados para o contrato.

6.1.3.            Será  considerada  improcedente  contestação  dos  valores  de  encargos  por  atraso  de
pagamento sob alegação de não entrega da fatura sica até seu vencimento, uma vez que ela poderá ser
emida pela CONTRATANTE por meio do sistema SFE.

6.2.   Na hipótese de não haver tempo hábil  para a consolidação de todas as postagens efetuadas no
ciclo de faturamento,  aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas em lançamentos em
ciclos posteriores.

6.3.   Será estabelecido valor mínimo de faturamento de acordo com o pacote contratado, Anexos de
produtos e serviços específicos ou periodicidade acordada entre as partes.

6.3.1.           O valor mínimo de faturamento será correspondente ao Pacote de Serviços contratado e será
informado  no  Termo  de  Condições  Comerciais.  Para  os  serviços  que  exigirem  valor  mínimo  de
faturamento exclusivo, será estabelecido no Anexo ou Termo específico.

6.3.2.           O valor mínimo de faturamento do Pacote de Serviços será cobrado após o segundo ciclo de
faturamento indicado no sistema SFE. A isenção citada não se aplica a contratos sucedâneos.

6.3.3.           Havendo alteração no contrato ou no pacote de serviço, que implique em mudança de valor
mínimo dentro do ciclo de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará em consideração
a proporcionalidade dos valores mínimos de faturamento ulizados dentro do ciclo.

6.3.4.           Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente, relavo aos serviços prestados, ser inferior à
valor mínimo de faturamento do ciclo, a fatura emida ao final de cada ciclo incluirá, além desse valor,
um complemento para que o montante a ser pago anja a importância definida. Nos casos de emissão
de fatura descentralizada, este valor será lançado para o Centro de Custo principal do contrato.

6.3.5.           No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto na cláusula
Oitava não haverá incidência de valor mínimo de faturamento no período abrangido pela suspensão,
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sendo aplicada a proporcionalidade pelos dias ulizados nos ciclos anteriores à suspensão e posteriores
à reavação.

6.3.6.            Poderá  ocorrer  a  restuição,  mediante  crédito  em  fatura  posterior,  de  parte  da
complementação financeira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da ocorrência
da situação descrita no subitem 6.2.

6.4.   O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções constantes do
próprio documento de cobrança.

6.5.    A  forma de pagamento por meio  de crédito  em conta  corrente  somente será  aceita  mediante
autorização prévia e expressa da área financeira dos CORREIOS. Eventual depósito sem a anuência dos
CORREIOS não caracterizará a quitação da fatura, estando a CONTRATANTE sujeita às sanções previstas
na cláusula Oitava.

6.5.1.           Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o crédito na
conta corrente dos CORREIOS e a respecva compensação de cheque que porventura venha intermediar
a liquidação do tulo.

6.5.2. Em observância a Instrução Normava 119/2000 e à IN/SRF 459/2004, a fonte pagadora deverá
fornecer aos CORREIOS, comprovante de retenção do imposto de renda, até o úlmo dia úl do mês de
fevereiro  do  ano-calendário  subsequente  àquele  a  que  se  referirem  os  rendimentos  informados,  o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Redo na Fonte. O envio do informe
deverá ser efetuado por meio de carta ao seguinte endereço: CORREIOS – Departamento de Tributos SBN
Quadra  1  –  Asa  Norte,  Brasília/DF  CEP:  70002-900  ou  por  meio  eletrônico  para
comprovanteretencao@correios.com.br.

6.5.3.  Caso  sejam  realizadas  reficações  na  Declaração  de  Rendimentos,  o  novo  Comprovante  de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Redo na Fonte, deverá ser reenviado imediatamente,
para um dos endereços citados no subitem 6.5.2.

6.5.4.  No  caso  de  o  pagamento  das  faturas  ser efetuado  por meio  do  SIAFI  -  Sistema  Integrado  de
Administração Financeira do Governo Federal, deve ser ulizado o procedimento OBFatura – Extra-SIAFI,
que possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação do código de barras ou linha digitável
constantes do boleto de cobrança.

6.6.    Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá  ser apresentada  pela  CONTRATANTE,
preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos CORREIOS – CAC ou pelo Fale com os Correios, e
receberá o seguinte tratamento.

6.7.   Reclamação apresentada sem o pagamento da fatura, será admida até a data do vencimento:

6.7.1.           Se for procedente, os CORREIOS emirão nova fatura com o valor correto e com nova data de
vencimento.

6.7.2.           Se for improcedente, a CONTRATANTE  pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra após o
vencimento, pagará  também os acréscimos legais previstos na cláusula  Oitava, pelo prazo necessário
para a apuração por parte dos CORREIOS.

6.8.   Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com o pagamento integral da fatura.

6.9.   Serão recebidas reclamações até 90 (noventa) dias contados a parr do vencimento da fatura.

6.9.1.           Se for procedente será efetuada a devida compensação na fatura seguinte, atualizada pela
taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta. No caso de quitação de fatura, os
valores correspondentes à  reclamação  e  acatados pelos CORREIOS,  serão  considerados em ciclos de
faturamento posteriores.
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6.9.2.           Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de fatura, bem como débitos e
créditos relavos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste contrato, serão lançados em
ciclos posteriores, devidamente discriminados.

6.9.3.           Os créditos devidos pelos CORREIOS, relavos a indenizações, cujos fatos geradores foram
apurados e devidamente comprovados pelos CORREIOS, serão pagos diretamente à CONTRATANTE via
crédito em fatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência  do presente contrato, em conformidade com o Inciso II,  do Argo 57 da Lei
8.666/93, será de 12 (doze) meses a parr da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de
termo adivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO

8.1.    O  inadimplemento  das obrigações previstas no  presente contrato  será  comunicado  pela  parte
prejudicada  à  outra,  mediante  noficação  escrita,  com  prova  de  recebimento,  para  que  a  parte
inadimplente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize a situação ou apresente defesa.

8.1.1.           Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre esta no mesmo
prazo.

8.1.2.      Quando  a  decisão movada  não  acolher as razões da  defesa,  a  parte inadimplente  deverá
regularizar a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a parr da comunicação formal
desse fato.

8.1.3.     O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, a critério da parte
prejudicada,  sem  prejuízo  de  eventual  indenização  por  perdas  e  danos,  além  das  demais  sanções
contratuais e legais aplicáveis.

8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede aos CORREIOS o direito
de suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato conforme previsto no Argo 78,
da Lei 8.666/93.

8.1.4.     A não-quitação da fatura até a data de vencimento poderá ensejar a suspensão da prestação dos
serviços.

8.1.4.1.  Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, entre a data
do vencimento e a data da efeva compensação do crédito aos CORREIOS, de acordo com a variação da
taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta, acrescido de multa de 2% (dois por
cento)  e  demais  cominações  legais,  independentemente  de  noficação.  Neste  caso,  os  encargos
decorrentes do atraso de pagamento serão cobrados em ciclos posteriores.

8.1.5.           Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no Cadastro Informavo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, pelos CORREIOS, em obediência ao disposto
na Lei 10.522 de 19 de julho de 2002.

8.1.5.1.        Será de responsabilidade do CONTRATANTE  as custas e as despesas cartoriais,  caso haja
necessidade dos CORREIOS recorrerem ao mecanismo de “PROTESTO DE TÍTULO”, para reaver os seus
valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas diretamente nos cartórios ou
ressarcidas aos CORREIOS se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipada.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1.   O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

9.1.1.           Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com prova de
recebimento e aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias.
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9.1.1.1.        Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à  formalização de contrato
sucedâneo, com valor mínimo igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data da formalização do
pedido,  independente  do  aviso  prévio  a  que  se  refere  o  subitem  anterior.  Os  serviços  e  produtos
constantes no contrato sucedâneo estarão disponíveis para  ulização somente após seu cadastro nos
sistemas dos Correios.

9.1.2.           Automacamente pelos Correios, sem aviso prévio, quando da não ulização de serviços ou
aquisição de produtos pelo período igual ou superior a 6 (seis) meses consecuvos.

9.1.3.           Por inadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava.

9.1.4. Na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos argos 78 e 79 da Lei
8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.

9.2. Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato, nos casos
especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, II, combinado com parágrafo 3º
do argo 62, do mesmo Estatuto Licitatório.

9.3.  No  caso  de  rescisão,  fica  assegurado  aos  CORREIOS  o  direito  de  recebimento  dos  valores
correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pela mesma até a data
da  rescisão,  bem  como  à  proporcionalidade  dos  valores  mínimos  contratados,  de  acordo  com  as
condições de pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma fica garanda à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e valores devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato têm seu valor
esmado em R$ 130.000,00 (Centro e Trinta Mil Reais).

10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

          Elemento de Despesa:      3.3.90.39.00

          Projeto/Avidade/Programa de Trabalho:      017.001.999.04.122.0040.2.0007

10.3.  Nos  exercícios  seguintes,  as  despesas  correrão  à  conta  de  dotações  orçamentárias  próprias,
consignadas nos respecvos Orçamentos-Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APROVAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes da CONTRATANTE
e da ECT.

11.2. A realização de licitação é inexigível com base no caput do Argo 25, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A ulização dos serviços pela CONTRATANTE está condicionada ao limite de crédito disponibilizado
pelos CORREIOS, informado na fatura.

12.2. As partes responderão pelo cumprimento das exigências relavas à documentação fiscal, na forma
da legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do
presente  contrato  ou  de  sua  execução  constuem ônus de responsabilidade exclusiva  do  respecvo
contribuinte, conforme definido na legislação vigente.

12.2.1.         Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência de fato cuja
responsabilidade originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir àquela os valores efevamente
pagos.

12.2.2.          Para  efeito  do ressarcimento exposto  no subitem anterior, a  obrigação será  considerada
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direito líquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data da comprovação de
recebimento da comunicação oficial do seu pagamento.

12.3. Em complementação à obrigatoriedade legal expressa nos argos 5º e 6º, da Lei 6.538/78, as partes
devem também guardar sigilo  absoluto  sobre informações proprietárias e confidenciais necessárias à
prestação dos serviços ora contratados, quais sejam, documentos, informações, programas inerentes aos
serviços contratados, planos de triagem, sowares de gerenciamento, dentre outras.

12.3.1.          Quando  houver  necessidade  de  divulgação  de  qualquer  uma  dessas  informações,  por
determinação  de  órgão  competente  para  tal,  a  parte  interessada  deverá  solicitar,  previamente,
autorização expressa à outra.

12.4.  Este  contrato  poderá  ser  revisto  total  ou  parcialmente,  a  qualquer  época,  mediante  prévio
entendimento entre as partes.

12.5.  Alterações  decorrentes  de  especificações  da  prestação  de  serviços  e  venda  de  produtos,
estabelecidos neste instrumento, serão formalizadas por aposlamento, respeitando-se o disposto na
legislação aplicada.

12.6.  Havendo  lacuna  nos Anexos,  Termos,  serão  aplicados os  procedimentos gerais  previstos  neste
contrato.

12.7. A CONTRATANTE e seus autorizados são responsáveis, civil e criminalmente, por danos causados a
pessoas, bens, equipamentos, sistemas e materiais dos CORREIOS, clientes e sociedade, em virtude da
inobservância dos disposivos legais e regulamentares.

12.8. Os CORREIOS não se responsabilizam:

12.8.1.          Por  valor  incluído  em  objetos  postados/entregues  aos  CORREIOS  sem  a  respecva
contratação do serviço de valor de valor declarado.

12.8.2.         Pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro por parte da
CONTRATANTE.

12.8.3.         Por prejuízos indiretos e benecios não-realizados.

12.8.4.          Por  objeto  que,  no  todo  ou  em  parte,  seja  confiscado  ou  destruído  por  autoridade
competente, desde que haja comprovação documental.

12.9. A responsabilidade dos CORREIOS cessa, sem prejuízo do disposto nos respecvos Anexos e Termos
nas seguintes condições:

12.9.1.         Quando o objeto ver sido entregue no endereço do desnatário a  quem de direito ou
restuído à CONTRATANTE.

12.9.2.         Término do prazo para a reclamação.

12.9.3.         Em caso fortuito ou de força maior (catástrofes naturais, guerra, revolução, mom, tumulto e
qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados, impedivos da execução
do contrato.

12.9.4.         Nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Para  dirimir  as questões oriundas deste  contrato,  será  competente  o  Foro  da  Jusça  Federal,  Seção
Judiciária de Vitória/ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato:
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(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius Souza Coelho, Usuário Externo, em
09/02/2021, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alan Valter Tavares, Chefe de Secao - G2, em
10/02/2021, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Candice da Cruz Ferreira, Chefe de Secao -
G2, em 10/02/2021, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autencidade deste documento pode ser conferida no site hps://sei.correios.com.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 19908676 e o código CRC 9EE8FD55.
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 3º COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº000006/2021
Publicação Nº 336214

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 3º COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº000006/2021

O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ, através da sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-
-ARA-Nº024/2021, torna público que em face da inabilitação do vencedor para LOTE(S) 02 no PREGÃO PRESENCIAL-
Nº000006/2021, conforme ata de sessão disponibilizada na integra no site www.saaeara.com.br/licitacoes <http://
www.saaeara.com.br/licitacoes> em 01/03/2021, estamos CONVOCANDO nos termos do art. 4º, XVI c/c XXIII, da Lei 
10.520/02, o licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA Inscrito 
no CNPJ 32.952.698/0001-31, classificado em 3º lugar no certame para o(s) Lote(s) 02, para a sessão pública visando 
negociação de preço e a abertura do Envelope de Documentação de Habilitação, a qual ocorrerá no dia 04/03/2021 à 
13:30h, na sede do SAAE - ARACRUZ-ES, Rua José dos Santos Lopes, nº 45 - Bairro De Carli - Aracruz - ES. Ficam desde 
já, todas as demais empresas participantes do certame e outros interessados, convocados a acompanhar a sessão pública. 
A contratação se dará nas mesmas condições propostas no certame, inclusive quanto aos preços atualizados em confor-
midade com ato convocatório. Caso não aceite será convocado o licitante remanescente e assim sucessivamente até a 
conclusão do certame.

Ao final desta nova sessão abrir-se-á novamente no termo do artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10520/02 a possibilidade de 
qualquer licitante, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, relativa as decisões nela tomadas. A falta 
de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão pelo e-mail licitacao@saaeara.com.br.

Aracruz-ES, 01 de março de 2021.

Josimery de Oliveira Batista

Pregoeiro(a)
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CONTRATO Nº 16-2021 - BRUNO SANTOS DE BRITO
Publicação Nº 336427

RESUMO DO CONTRATO nº 016/2021 – PROCESSO –109/2020

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

CONTRATADA: Bruno Santos de Brito

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FRO-
TA DO SAAE-ARACRUZ

Valor Total: R$ 10.198,40.

Dotação Orçamentária: 002001.1751200022.002.33903900000.

Vigência: 01/03/2021 a 31/12/2021.

Amadeu Zonzini Wetler

Diretor Geral do SAAE

PORTARIA SAAE-ARA-063/2021
Publicação Nº 336294

PORTARIA SAAE-ARA-063/2021

Dispõe sobre licença para acompanhamento de pessoa da família.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe confere o Decreto nº 39.047, de 05/01/2021 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e suas alterações, resolve:

Art. 1º Conceder ao servidor JOÃO LOUREIRO NASCIMENTO, matrícula 334, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais Operacional, licença para acompanhamento de pessoa da família, no período de 30 (trinta) dias, 26/02/2021 a 
27/03/2021, conforme Processo SAAE-ARA- nº 044/2021.

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

Aracruz-ES, 26 de fevereiro de 2021.

AMADEU ZONZINI WETLER

Diretor Geral do SAAE

Decreto 39.047/2021

PORTARIA SAAE-ARA-064/2021
Publicação Nº 336295

PORTARIA SAAE-ARA-064/2021

Dispõe sobre licença para acompanhamento de pessoa da família.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe confere o Decreto nº 39.047, de 05/01/2021 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e suas alterações, resolve:

Art. 1º Conceder ao servidor EDSON LEONARDO DA SILVA, matrícula 119, ocupante do cargo de Motorista, licença para 
acompanhamento de pessoa da família, no período de 40 (quarenta) dias, 22/02/2021 a 02/04/2021, conforme Processo 
SAAE-ARA- nº 074/2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Aracruz-ES, 26 de fevereiro de 2021.

AMADEU ZONZINI WETLER

Diretor Geral do SAAE

Decreto 39.047/2021

PORTARIA SAAE-ARA-065/2021
Publicação Nº 336296

PORTARIA SAAE-ARA-065/2021

Prorroga Licença para Tratamento de Saúde de Servidora Efetiva do SAAE-ARACRUZ-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe confere o Decreto nº 39.047, de 05/01/2021 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e suas alterações, resolve:

Art. 2º Prorrogar por 24 (vinte e quatro) dias a Licença para Tratamento de Saúde da servidora efetiva, TATIANA BUSATO 
DE CARLI, matrícula 20, Agente Administrativo, no período de 05/02/2021 a 28/02/2021.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/02/2021.

Aracruz-ES, 26 de fevereiro de 2021.

AMADEU ZONZINI WETLER

Diretor Geral do SAAE

Decreto 39.047/2021
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Barra de São Francisco

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 004/2021 - PMBSF
Publicação Nº 336446

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 000004/2021

1. Síntese do objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, com vistas ao aten-
dimento de diversos setores desta municipalidade, conforme Termo de Referência e Anexo I do Edital.

2. Tipo de licitação: Pregão Presencial 000004/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM.

3. Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da documentação e das propostas: às 09:00 horas 
do dia 15 de março de 2021.

4. Local para a audiência, informações e obtenção do Edital e seus anexos: Comissão Permanente de Licitação, sito na 
Alameda Santa Terezinha, nº 100, Bairro Vila Landinha, na cidade de Barra de São Francisco - Estado do Espírito Santo, 
ou através do site www.pmbsf.es.gov.br.

Barra de São Francisco, 01 de março de 2021.

Roberto Ribeiro Martins

Pregoeiro Oficial
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Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2021-SEMUS
Publicação Nº 336345

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONTRATADO: TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.008.047/0001-64.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada para prestação de serviço 
de transporte sanitário eletivo (transporte de pacientes) por quilômetro rodado, através de veículo automotor do tipo ôni-
bus, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR GLOBAL: R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde.

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

Projeto Atividade: 008001.1012200222.046 - Manutenção dos Serviços de Transportes.

Elemento Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.

Ficha: 005.

Fonte de Recurso: 12110000000 - Receita de impostos e Transferência de Impostos - SAÚDE.

12140000000 - Trans. Fundo a Fundo Rec. SUSGov. Federal (Mac-Média Alta Compl).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 04 (quatro) meses, contados da sua assinatura, 
mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93.

PROCESSO Nº 244/2021.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL.

DATA DE ASSINATURA: 01/03/2021.

Boa Esperança, 01 de março de 2021.

RENATO BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

MICHELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

GESTORA MUNICIPAL DO FUNDO
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Castelo

Prefeitura

3º ADITIVO CONTRATO 1.03149/2018
Publicação Nº 336509

 ADITIVO DO CONTRATUAL

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA JHONNY PHILLYPE MARTINS RODRIGUES OLIVEIRA - ME.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, 
solteiro, agente político, inscrito no CPF sob o n° 102.235.697-63, RG sob o nº 1.867-520 SSP/ES, residente e domiciliado 
na Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 213, Bairro Centro, nesta cidade de Castelo-ES, denominada CONTRATANTE, por 
intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, n° 574, Centro, Cas-
telo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 14.830.853.0001-65, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sr ª 
MARCELA NAGEL STOV, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 3.070-712/ES, CPF nº 128.615.647-50, 
residente e domiciliada à Rua Antônio Jubini, nº 96, Edifício Maria das Dores Jubini, Apto. Nº 402, Bairro Santo Andrezi-
nho, Castelo/ES, CEP 29.360-000, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa JHONNY PHILLYPE 
MARTINS RODRIGUES OLIVEIRA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 27.908.978/0001-02, com endereço na Rua 
Jocarly Garcia, nº 387, Apt. 01, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JHONNY PHILLYPE MARTINS RODRIGUES OLIVEI-
RA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 180.386.457-58 e CNH nº 06654155480 DETRAN/ES, residente e 
domiciliado na Rua Jocarly Garcia, nº 387, Apt. 01, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
CEP. 29.360-000, resolvem, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 
02 de Março de 2021 a 01 de Março de 2022, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 001733/2021, oriundo da 
Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

0160011030200922.719 33903900000 0075
22140000000 – FMS – Transf. Fundo a Fundo de 

Rec. do Sus

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente aditivo contratual em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Castelo-ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito Municipal de Castelo-ES

DECRETO 17.875
Publicação Nº 336486

DECRETO Nº 17.875, de 01 DE MARÇO DE 2021.

Exonera Gerente de Relações Institucionais Ednelson Fim.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo,
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D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. EDNELSON FIM, do cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Relações Institucionais 
lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de Obras, constante do Anexo II 
pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pela Lei n° 2.557 de 17 de agosto de 2007 e 
pela Lei n° 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

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

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

Castelo, ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

ERRATA CONTRATO 1.01489/2021
Publicação Nº 336365

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.01489/2021.

Na publicação do dia 23/02/2021, referente ao CONTRATO Nº 1.01489/2021, firmado entre o MUNICÍPIO DE CASTELO E 
A EMPRESA POSTO DE MOLAS FABRINI LTDA ME.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO-ES VEM, POR MEIO DESTA ERRATA, RETIFICAR O CONTRATO Nº 1.01489/2021 EM 
SUA CLÁUSULA ABAIXO DESCRITA:

Onde se lê:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR

10.1. O valor global do presente CONTRATO é de R$30.742,50 (trinta mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
centavos);

10.2. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no cer-
tame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas e 
indiretas relacionados com o(s) objeto(s) da contratação:

Lote Descrição UN QT. Vl. Unit. (R$) Vl. Total (R$)

141
GRAMPO TRASEIRO ÔNIBUS VW 16.180 CO VW 

16.210 CO
PÇ 03 44,00 132,00

LEIA-SE:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR

10.1. O valor global do presente CONTRATO é de R$30.654,50 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cin-
quenta centavos);

10.2. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no cer-
tame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas e 
indiretas relacionados com o(s) objeto(s) da contratação:

Lote Descrição UN QT. Vl. Unit. (R$) Vl. Total (R$)

141
GRAMPO TRASEIRO ÔNIBUS VW 16.180 CO VW 

16.210 CO
PÇ 01 44,00 44,00
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JUSTIFICATIVA

A presente errata se justifica, no erro material quanto a digitação da quantidade solicitada no item, bem como no valor 
total do contrato por parte das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Interior.

Castelo-ES, 25 de fevereiro de 2021.

JoÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito Municipal de Castelo-ES

PORTARIA 001/2021 SEMOB
Publicação Nº 336262

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PORTARIA Nº. 001/2021 DE 22 de FEVEREIRO de 2021.

Disciplina a designação de fiscal de obras e serviços de engenharia e arquitetura contratados pelo Município, em atendi-
mento às exigências da lei 8.666/93 e à Resolução TC 245/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais previstas no art. 60 da Lei Orgânica do Município

R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor André Sasso Filho, Engenheiro Civil do quadro de servidores municipais, com registro pro-
fissional CREA-MG - 172037/D, para acompanhar e fiscalizar a obra/serviço para execução da reforma da Praça do Bairro 
Santo Agostinho, na Rodovia Família Riquieri, no Bairro Santo Agostinho, neste Município de Castelo – ES. Objeto do Con-
trato nº. 1.03108/2020 – Tomada de Preço nº. 001/2020, celebrado com a empresa OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA, CNPJ 30.956.334/0001-02, devendo executar todos os atos pertinentes às suas atribuições previstas em Lei, efetu-
ando vistorias e medição dos serviços executados, e ao final da obra/serviço, firmar o Termo de Recebimento Provisório.

Art. 2º - O profissional deverá expedir o documento de Responsabilidade Técnica de Fiscalização, solicitar o pagamento à 
Secretaria solicitante da obra ou serviço e requerer a juntada do mesmo aos autos do processo relativo ao contrato.

Art. 3º - Finda a obra ou serviço, após as providências obrigatórias previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e a expedição pelo 
Município do Termo de Aceitação Definitivo da obra ou serviço a que alude o artigo primeiro, o profissional deverá requerer 
junto ao Conselho Profissional a baixa do documento de Responsabilidade Técnica de Fiscalização, cuja cópia deverá ser 
juntada aos autos do processo respectivo.

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

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

Secretaria Municipal de Obras, 22 de Fevereiro de 2021.

Gladstone Gomes Pinheiro

Secretário Municipal de Obras Interino

PORTARIA 002/2021 SEMOB
Publicação Nº 336263

PORTARIA N° 002/2021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre o Cancelamento de Portaria.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 60 da Lei Or-
gânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Cancelar a Portaria n° 002/2019 do dia 01 de abril de 2019 a qual designou a servidora Priscila de Freitas Travaglia 
matrícula n° 13202 para gerenciar o Cadastro Único e Coordenar o Programa Bolsa Família.

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

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

Castelo, ES, 11 de fevereiro de 2021.

Cristiane Soares Ferreira

Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA N° 003/2021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a Designação de Servidor para Gerenciar o Cadastro Único e Coordenar o Programa Bolsa Família.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 60 da Lei Or-
gânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Vanessa Santiago Martins Vittorazzi matrícula n° 017248 para gerenciar o Cadastro Único e 
Coordenar o Programa Bolsa Família.

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

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

Castelo, ES, 11 de fevereiro de 2021.

Cristiane Soares Ferreira

Secretária Municipal de Assistência Social

PORTARIA 5.907
Publicação Nº 336405

Portaria Nº 5.907, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Concede Função Gratificada

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida uma Função Gratificada, referência FG, fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao Srº. ALE-
XANDRE CARARI DA SILVA, pelo exercício de funções, perante a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), nos 
termos da Lei nº 3.627 de 21 de outubro de 2015.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Castelo/ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

PORTARIA 5.908
Publicação Nº 336406

Portaria Nº 5.908, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Concede Função Gratificada

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida uma Função Gratificada, referência FG, fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a Srª. VE-
RÔNICA STER MARTINS, pelo exercício de funções, perante a Secretaria Municipal de Educação (SEME), nos termos da Lei 
nº 3.627 de 21 de outubro de 2015.

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

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

Castelo/ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

PORTARIA 5.909
Publicação Nº 336477

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 5.909, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Nomeia Auxiliar Operacional de Serviços Renato Rodrigues da Silva.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Srº. RENATO RODRIGUES DA SILVA, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar 
Operacional de Serviços, lotada no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades na Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (SEMSUR), constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas 
pelas Leis nºs: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Castelo/ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

PORTARIA 5.910
Publicação Nº 336482

PORTARIA Nº 5.910, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Interino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 001936/2021;

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, o Sr. GLADSTONE GOMES PINHEIRO, do cargo comissionado de Secretário Municipal de 
Planejamento (SEMPLAN) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei 
nº 1.805, de 14 de maio de 1998.

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

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

Castelo/ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

PORTARIA 5.911
Publicação Nº 336483

PORTARIA Nº 5.911, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE Obras INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 001935 de 23 de fevereiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, o Sr. GLADSTONE GOMES PINHEIRO, ocupante do cargo comissionado de Secretário 
Municipal de Planejamento (SEMPLAN), respondendo pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), sem ônus adicionais 
para o Município.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Castelo/ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

PORTARIA 5.912
Publicação Nº 336485

PORTARIA Nº 5.912, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE Obras INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. EDNELSON FIM, para exercer o Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Obras (SEMOB) 
referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 de maio 
de 1998, e modificações posteriores.

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

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

Castelo/ES, 01 de março de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito de Castelo - ES

RESULTADO DE LICITAÇÃO PE 008/2020
Publicação Nº 336265

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 008/2020

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PE 
008/2020, oriundo do processo administrativo 03.688/2020.

Objeto: Aquisição de um (01) caminhão compactador de lixo zero-quilômetro, ano/modelo atual, para integrar a frota 
dos demais caminhões coletores para realizar as atividades de coleta e transporte dos resíduos classe II A (lixo) na zona 
urbana e rural do Município (convênio FUNASA nº cv 0028/19).

ADJUDICO E HOMOLOGO, com base nos autos do procedimento licitatório, em consequência fica convocada a empresa: 
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA no lote 1 no valor total de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais).

Castelo-ES, 01/03/2021.

João Paulo Silva Nali

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021
Publicação Nº 336478

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2021

O Município de Colatina/ES torna público que às 08h do dia 15 de março de 2021 realizará a abertura do Pregão Presencial 
nº 011/2021, cujo objeto é a formalização de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”

VINICIUS DA SILVA NETTO

Pregoeiro Municipal

DECRETO 24.674/2020
Publicação Nº 336290

DECRETO Nº 24.674, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 .

Abre crédito suplementar:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são 
conferidas pelo disposto na Lei nº 6.656, de 26 de dezembro de 2019 e tendo em vista o que consta no OF. SANEAR Nº 
468/2020, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito suplementar da ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do Serviço Colatinense 
de Saneamento Ambiental-SANEAR, para reforço das dotações orçamentárias, a saber:

200.001.17.122.0023.2.223 - Manutenção dos Serviços Administrativos

4.4.90.52.00000 - Equipamento e Material Permanente (Ficha 22 - 10010000001 - Recursos Ordinário- Tesouro Não Vin-
culado)………………………….. R$ 600,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro, correrão por conta das anulações nas 
dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

200.001.28.846.0005.0.012 - Cumprimento de Sentenças e Precatórios Judiciais - SANEAR

3.3.90.91.00000 - Sentenças Judiciais (Ficha 139 - 10010000001 - Recursos Ordinário- Tesouro Não Vincula-
do)………………………………………. R$ 600,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de novembro de 2020.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 10 de novembro de 2020.

Secretário Municipal de Gabinete.

http://www.colatina.es.gov.br
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DECRETO 25.212/2021
Publicação Nº 336484

DECRETO Nº 25.212, DE 01 DE MARÇO DE 2021 .

Exonera, a pedido, Assessor Técnico-CC-6, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente :

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 Complementar n.º 085/2017 e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 003806/2021,

RESOLVE 

exonerar, a pedido, Denise Aparecida de Souza Barroca do cargo de Assessor Técnico-CC-6, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Este ato entra em vigor na presente data.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de março de 2021.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 01 de março de 2021.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 25.215/2021
Publicação Nº 336512

DECRETO Nº 25.215, DE 01 DE MARÇO DE 2021 .

Concede REAJUSTE DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE COLATINA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS :

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei e em especial pela Lei nº 2.231, de 28 de janeiro de 1971, Lei Complementar nº 79/2014 e face o disposto o que 
consta dos processos protocolados sob os nº 002614/2021 e 003794/2021, e

CONSIDERANDO que o contrato de concessão nº 165/2015, processo nº 008449/2015, concorrência pública 002/2015 
prever em sua cláusula quinta – tarifa, item 5.3 que o valor da tarifa será reajustado anualmente, tendo por data-base o 
mês de janeiro.

CONSIDERANDO que o mencionado contrato de concessão também prever na cláusula quinta – tarifa, item 5.4 que serão 
instaurados processos de revisão de tarifa a cada 2 (dois) anos para fins de verificação do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, sendo que a última revisão tarifária do município foi realizada em janeiro de 2019;

CONSIDERANDO que nos termos da cláusula oitava – direitos e obrigações do concessionário, item 8.1, alínea II, constitui 
direito do concessionário ter mantido a equação econômico-financeira do contrato ao longo de sua execução de acordo 
com a legislação e normas aplicáveis;

CONSIDERANDO que nos termos da cláusula décima – equilíbrio econômico-financeiro, item 10.5 cabe a qualquer das 
partes a iniciativa no procedido de revisão do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão;

CONSIDERANDO que, utilizando da referida prerrogativa, o concessionário apresentou em 08/02/2021 estudo da revisão 
tarifária para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, protocolizando requerimento pleiteando aos membros 
do conselho municipal de transporte (processo nº 002614/2021) a fixação da nova tarifa para 2021, que de acordo com o 
estudo de revisão tarifária seria de R$ 3,4926 (serviço convencional) e R$ 6,293 (serviço executivo) ou tarifa única de R$ 
3,6240 (com unificação do sistema convencional e executivo);
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CONSIDERANDO que a base para os estudos tarifários é a planilha de custos (base) – empresa brasileira de planeja-
mento de transporte – GEIPOT, constante do ANEXO VIII do EDITAL de concorrência pública nº 002/2015 (processo nº 
008449/2015), que será o instrumento para verificação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Segurança Pública – SEMTRAN, procedeu com a 
análise do estudo apresentado pelo concessionário, tendo elaborado sua planilha apontando um valor de tarifa para 2021, 
para fins de revisão tarifária, de R$ 3,49 (serviço convencional) ou tarifa única de R$ 3,60 (com unificação do sistema 
convencional e executivo);

CONSIDERANDO que o inciso VI, do artigo 8º da Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei Mobilidade Urbana), instituiu o princípio 
da modicidade da tarifa para o usuário, significando que os valores a serem cobrados devem ser razoáveis em virtude da 
contraprestação de serviço prestado ao cidadão;

CONSIDERANDO que o município de Colatina também incorporou tal princípio em seu arcabouço normativo, através do 
artigo 3º, § 1º, alínea “h” da Lei Complementar nº 79/2014, sendo que o § 2º, inciso VI do mesmo artigo prever a garan-
tia do equilíbrio econômico do sistema visando manter a adequação, qualidade e a continuidade dos serviços prestados à 
população;

CONSIDERANDO que na reunião do dia 25/02/2021 os representantes da população e do poder público, com assento e 
direito a voto no Conselho Municipal de Transportes Coletivos, em que pese reconhecerem o direito do concessionário a 
revisão tarifária para fins de manter o equilíbrio econômico-financeiro, apontaram algumas necessidades de melhorias do 
serviço prestado pelo concessionário;

CONSIDERANDO que na reunião do dia 25/02/2021, usando da prerrogativa legal prevista nos incisos II e IV, do artigo 2º 
da Lei 4.064/1993, o Conselho Municipal de Transportes Coletivos, diante dos serviços atualmente prestados pelo conces-
sionário e a crise sanitária e econômica vivenciada, deliberou e aprovou a unificação do sistema (convencional e seletivo) 
com todas as condicionantes exigidas pelo conselho e aceitas pelo concessionário, tendo também aprovado a tarifa única 
para o ano de 2021 no valor de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) desde que implementada a unificação;

CONSIDERANDO que dentre as exigências do Conselho temos: a) a unificação imediata do sistema (convencional e sele-
tivo) com tarifa única de R$ 3,45, b) a utilização da totalidade da atual frota do serviço executivo (seletivo) composta de 
18 (dezoito) veículos, no sistema unificado, c) permitir a utilização de todas as gratuidades amparadas por lei nos veículos 
com ar-condicionado (seletivo), d) a obrigatoriedade de as próximas aquisições de veículos somente com ar-condiciona-
do, com elevador e mudança de roleta para porta da frente; e) permitir a integração nos veículos com ar-condicionado, 
f) ampliação de fiscalização na quilometragem do sistema, g) ampliação de fiscalização nos aplicativos, h) renovação da 
frota de veículos, com aquisição de 16 (dezesseis) novos veículos com ar- condicionado, sendo 08 (oito) até julho/2021 e 
08 (oito) no início de 2022;

CONSIDERANDO que os representantes do concessionário, presentes na reunião, aceitaram as exigências do conselho 
para unificação do sistema, bem como concordaram com o valor da tarifa única aprovado para fins de unificação do sis-
tema e revisão tarifária;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 79/2014, a gestão do Sistema Municipal de Trans-
portes do Município de Colatina é exercida pelo Poder Executivo Municipal, a quem cabe planejar, organizar e regulamentar 
os serviços de transporte, preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, dentre outras atribuições;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 18 da Lei Complementar nº 79/2014 as tarifas deverão possibilitar a preserva-
ção do equilíbrio econômico-financeiro da atividade, segundo as normas federais, estaduais e municipais vigentes;

CONSIDERANDO que nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Lei Complementar nº 079/2014, ao Chefe do Poder 
Executivo cabe apenas homologar a modificação do preço das passagens aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte 
Coletivo, e;

CONSIDERANDO que nos termos da cláusula quinta – tarifa, item 5.9 do contrato de concessão, o reajuste da tarifa será 
homologado pelo PODER CONCEDENTE, após apreciação do Conselho Tarifário, DECRETA:

Artigo 1º As tarifas de Transporte Coletivo Urbano do Município de Colatina, das linhas operadas por ônibus convencionais 
e micro-ônibus com ar-condicionado (serviço executivo), passam a vigorar com tarifa única no valor de R$ 3,45 (três reais 
e quarenta e cinco centavos).
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§ 1º As tarifas de Transporte Coletivo urbano no Município de Colatina de características interurbana, terão acréscimo de 
7,812 % (sete vírgula oitocentos e doze por cento) sobre o preço das passagens vigentes, conforme tabela abaixo:

Linha Descrição Linha Tarifa
81 São Zenon R$ 3,45
84 Macuco R$ 3,45
101 Centro - Córrego Dantas R$ 5,10
181 INSS - São João Pequeno R$ 5,10
190 Centro - Ponte do Pancas R$ 3,45
191 Centro – São Salvador R$ 5,10
200 Delta – Cascatinha R$ 5,10
220 Bacurau – Carlos Germano Naumann – Vila Lenira R$ 6,90
330 Delta – Escola Agrotécnica R$ 5,10
340 Centro – Boapaba R$ 4,30
341 Centro - Boapaba – Santo Antônio de Mutum R$ 5,10
360 Centro – Povoação de Baunilha Via Boapaba R$ 9,70
Rod Colatina – São Pedro Frio R$ 19,80
Rod Colatina – Itapina R$ 9,15
Rod Colatina – Baunilha R$ 6,35

Artigo 2º As passagens de estudantes matriculados em escolas regulares de 1º e 2º graus e ensino superior, terão redução 
de 50% (cinquenta por cento) da tarifa fixada no artigo 1º deste Decreto.

Artigo 3º A segunda tarifa relativa a integração de que trata os Decretos nº 10.756, de 16 de junho de 2005 e 10.910, de 
24 de novembro de 2005, será isenta de pagamento no segundo trajeto, inclusive, para os veículos com ar-condicionado 
(seletivo).

Artigo 4º O cartão será entregue em comodato mediante aquisição mínima de 10 (dez) unidades tarifárias.

Artigo 5º Fica unificado o atual sistema de transporte convencional e seletivo, que passará a ser apenas transporte se-
letivo, com o concessionário operando por meio de tarifa única de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) com 
toda a sua atual frota de veículos, devendo os 18 (dezoito) veículos com ar condicionado (executivo) voltarem a circular 
a partir da vigência da nova tarifa.

Artigo 6º Para cumprimento da unificação do sistema, quando da renovação da frota dos atuais ônibus convencionais, o 
concessionário somente poderá adquirir veículos com ar condicionado, com elevador e mudança de roleta para porta da 
frente.

Artigo 7º Fica o concessionário obrigado a iniciar o procedimento de renovação de frota em julho/2021 com a aquisição 
de 08 (oito) novos veículos com ar-condicionado e elevadores, bem como a aquisição de mais 08 (oito) veículos em ja-
neiro/2022 com as mesmas características, totalizando 16 (dezesseis) novos veículos. Em relação aos atuais veículos 
convencionais, a substituição da frota observará os prazos previstos no contrato de concessão nº 165/2015, processo nº 
008449/2015.

Artigo 8º Fica permitida a integração de que trata os Decretos nº 10.756, de 16 de junho de 2005 e 10.910, de 24 de 
novembro de 2005, nos veículos com ar-condicionado.

Artigo 9º Fica o concessionário obrigado a permitir todas as gratuidades amparadas por lei nos atuais veículos com ar 
condicionado (seletivo), sendo obrigatório pelo usuário o uso do cartão gratuidade para transpor a roleta.

Artigo 10º Fica revogado em todos os seus termos o Decreto nº 8.935, de 15 de junho de 2000, que “autorizou o serviço 
de transporte alternativo pelas permissionárias”, bem como as alterações promovidas no decreto original.

Artigo 11º As adequações e alterações necessárias referente ao contrato de concessão nº 165/2015, processo nº 
008449/2015, para adequação a unificação do sistema serão realizadas por meio de termo aditivo no prazo máximo de 10 
(dez) dias a partir da publicação do Decreto.

http://legislacaocompilada.com.br/colatina/Arquivo/Documents/legislacao/html/D244012020.html
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Artigo 12º Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 10 (dez) dias subsequentes de sua publicação, 
conforme preconiza o Parágrafo Único do artigo 20 da Lei complementar 79/2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de março de 2021.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de março de 2021.

Secretário Municipal de Gabinete.

Câmara Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016-21
Publicação Nº 336268

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/2021 - PROTOCOLO Nº. 120/2021 - Assunto: Aquisição de 
02 (duas) multifuncionais a laser monocromática e 02 cartuchos/tonner originais compatíveis com as impressoras orçadas, 
conforme especificações do Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Colatina.. Reco-
nheço a DISPENSA DE LICITAÇÃO com a empresa: L P GAVIORNO – CNPJ Nº 06.814.224/0001-13, no valor total de R$ 
8.760,00(oito mil, setecentos e sessenta reais), justificando a dispensa de licitação, nos termos, do art. 24, II, da Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, conforme constante do presente processo, orçamentos e parecer da Procuradoria Jurídica 
que opinou favorável pela contratação direta. 

Colatina-ES, 25 de fevereiro de 2021. 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES - Ordenador de despesas.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº017-21
Publicação Nº 336299

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº017/2021

PROTOCOLO Nº. 079/2021

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços para instalação de espuma acústica lisa, de poliuretano soni-
que claissic, grafite, a ser instalada no Gabinete do Vereador desta Câmara Municipal de Colatina. Reconheço a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO com a empresa A.R. GESSOS EIRELI-ME – CNPJ Nº 08.661.987/0001-05, no valor total de R$ 5.400,00(cin-
co mil e quatrocentos reais), e está estimado dentro do limite de gasto para dispensa de licitação, na forma do art. 24, II 
c/c com o art. 23, II, “a”, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme constante do presente processo, orçamentos 
e parecer da Procuradoria Jurídica que opinou favorável pela contratação direta. 

Colatina-ES, 01 de março de 2021. 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES - Ordenador de despesas.

http://legislacaocompilada.com.br/colatina/Arquivo/Documents/legislacao/html/C792014.html#a20_pu
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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

COTAÇÃO PREÇOS
Publicação Nº 336212

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O SANEAR- SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, para fins de pesquisa de preços de mercado, tal como 
previsto no §1º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade 
abaixo mencionado, para que apresentem, até o dia 08/03/2021, ORÇAMENTO para prestação do serviço:

Contratação de empresa especializada para fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e su-
porte de Sistema Informatizado Integrado Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Contratos e Licitações, 
Almoxarifado, Controle de Bens Patrimoniais, Contabilidade Pública Eletrônica, Controle de Frotas, Portal da Transparência, 
conforme especificações e condições constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

A(s) empresa(s) que se interessar(em) , favor entrar(em) em contato através do e-mail setorcompras2@sanear.es.gov.
br, ou pelo telefone 027 2102 4321- com o Sr.Luciano Mariano, que enviaremos o TERMO DE REFERENCIA para melhores 
esclarecimentos.

Condições de pagamento: mensal, até 05 dias após a execução dos serviços.

Prazo de execução: 12 meses

Colatina, 01 de Março de 2021.

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Presidente da CPL

mailto:setorcompras2@sanear.es.gov.br,
mailto:setorcompras2@sanear.es.gov.br,
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Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 000006/2021
Publicação Nº 336289

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 000006/2021

Itens destinados para a Ampla Concorrência e itens destinados para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou 
Equiparadas

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CidadES/TCE-ES: 2021.021E0700001.02.0004

O Município de Conceição do Castelo, ES, por meio do Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que 
realizará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, obje-
tivando a AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS E CARGA DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. Abertura 
das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 15 de março de 2021. Informações através do 
E-mail: pmcc.licita@gmail.com ou Tel. (28) 3547-1356, Edital na íntegra: www.conceicaodocastelo.es.gov.br - licitações, 
ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Conceição do Castelo, ES, 02 de março.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Publicação Nº 336399

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 000002/2021

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CidadES/TCE-ES: 2021.021E0700001.01.0002

O Município de Conceição do Castelo, ES, por meio do Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que 
realizará licitação na Modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM APLICAÇÃO DE 
REVSOL. Os envelopes Documentação/Habilitação e Proposta Comercial deverão ser protocolizados até às 08h30min 
do dia 19 de março de 2021, no setor de protocolo da sede da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes às 
08h45min do mesmo dia, na sala de reuniões da Licitação. Informações pelo telefone (28) 3547-1356 das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 16h00min, no endereço Av. José Grilo, 426, Centro ou pelo e-mail: pmcc.licita@gmail.com. 
Edital disponível no site www.conceicaodocastelo.es.gov.br.

Conceição do Castelo, ES, 02 de março de 2021

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020
Publicação Nº 336207

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020

REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso e suporte técnico em sistema 
administrativo e acadêmico para atender as escolas da rede municipal de ensino e a secretaria educação e ainda a con-
versão de dados, implantação, treinamento e suporte técnico que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas. 
contratante: município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: Ápice Desenvolvimento de Sistemas Ltda. PROR-
ROGAÇÃO: 19 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021. VALOR: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 
87.985,97 (oitenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
016001– Secretaria Municipal de Educação, ficha 099, fonte de recurso 11110000000 (MDE), 11130000000 (Fundeb 
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40) e elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). AMPARO LEGAL: Com base 
na lei 8.666/93, artigo 57, protocolo GED nº 1051/2021, processo GED n° 662/2020 e código de identificação cidades: 
2020.021E0700001.01.0001. 

Conceição do Castelo, ES, 19 de fevereiro de 2021.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2020
Publicação Nº 336217

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 157/2020

REFERÊNCIA: Prestação de serviços de locação de impressora de grande porte, nova, sem uso anterior, não recondicionadas, 
com manutenção preventiva e corretiva inclusa, com fornecimento de todas as peças, partes, componentes e suprimentos 
necessários, exceto papel sulfite, com pagamento por copias reprográficas, para atender as necessidades das diversas se-
cretarias do município de conceição do castelo – es. CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: 
Osiris Comercio e Serviços Ltda. PRORROGAÇÃO: 02 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021. VALOR: R$ 80.520,00 
(oitenta mil quinhentos e vinte reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020001 – Secretaria Municipal de Administração, Cul-
tura e Turismo: 011001 – Gabinete do Prefeito, ficha 013 e fonte de recurso 10010000; 013001 - Secretaria Municipal de 
Finanças, ficha 029 e fonte de recurso 1001000; 14001 - Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social, ficha 005, fonte de recurso 1001000, ficha 0021, fonte de recurso 10010000/13110000/139000010000, ficha 0046, 
fonte de recurso 10010000/13110000/139000001000, ficha 0054, fonte de recurso 10010000/13110000/1390001000, 
ficha 0059, fonte de recurso 131100000, ficha 0072 e fonte de recurso 10010000/13110000/1390001000; 015001 - Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ficha 0058 e fonte de recurso 10010000/15300000; 016001- Secretaria 
Municipal de Educação, ficha 0077, fonte de recurso 11110000/10010000 /112000/1113000, ficha 0099, fonte de recurso 
10010000/11110000/11200000/11130000, ficha 0115, fonte de recurso 10010000/11110000/1120000/11130000, ficha 
0131 e fonte de recurso 10010000/11110000/1120000/11130000; 017002 - Secretaria Municipal de Saúde, ficha 0010, 
fonte de recurso 121100000, ficha 0022, fonte de recurso 12140000, ficha 0035, fonte de recurso 12110000/1214000, fi-
cha 0049, fonte de recurso 12140000, ficha 0059 e fonte de recurso 12110000/12140000/15300000; 018001 - Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ficha 0169 e fonte de recurso 10010000/1530000; 020001 - Secretaria Munici-
pal de Administração Cultura e Turismo, ficha 0208 e fonte de recurso 10010000/1530000; 021001 - Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, ficha 0244 e fonte de recurso 1001000/15300000. AMPARO LEGAL: Nos termos do Art. 57, inciso II, 
protocolo GED n° 1109/2021, processo GED n° 869/2021 e código de identificação cidades2020.021E0700001.02.00. 

Conceição do Castelo, ES, 26 de fevereiro de 2021.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 073/2017
Publicação Nº 336260

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 073/2017

REFERENCIA: Contratação de empresa para a prestação de serviços referente ao fornecimento de links de internet e sof-
tware de gerenciamento de acessos por usuário. CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: 
SPEEDY NET TELECON LTDA- ME. PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 073/2017 de 01 de 
março de 2021 a 31 de dezembro de 2021. VALOR: O valor global do presente aditivo é de R$ 93.600,000 (noventa e três 
mil e seiscentos reais), sendo o valor mensal de R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: 0001- Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Turismo, ficha 00208, fonte de recurso 10010000 (Próprio) 
e elemento de despesa: 3.3.90.39.00000 (outros serviços pessoa jurídica). AMPARO LEGAL: Com base na lei 8.666/93, 
artigo 57, protocolo GED n° 1094/2021 e processo GED n° 854/2021. 

Conceição do Castelo, ES, 25 de fevereiro de 2021.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2021
Publicação Nº 336325

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2021

Protocolo GED nº 1622/2021, processo GED nº 1251/2021 e código de identificação cidades: 2021.021E0700001.09.0009. 
Em face do contido no Protocolo GED nº 1622/2021 e Processo GED nº 1251/2021, e de acordo com o artigo 24, inciso 
II da Lei n. 8.666/93, RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação da empresa ATUANE PAGIO 
LOPES 12058020707, CNPJ: 36.492.191/0001-01, em todos os termos. OBJETO: Hospedagem para 04 (quatro) pesso-
as, em quartos simples, sendo 04 (quatro) quartos com uma cama de solteiro em cada um, atendendo assim, aos guias 
turísticos que ficarão do dia 01/03 ao dia 05/03 no município de Conceição do Castelo para conhecer e mapear os pontos 
turísticos. VALOR GLOBAL: R$ 1.248,00 (um mil duzentos e quarenta e oito reais). 

Conceição do Castelo – ES, em 01 de março de 2021.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2021
Publicação Nº 336400

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2021

Protocolo GED nº 875/2021, processo GED nº 3490/2021 e código de identificação cidades: 2021.021E0700001.09.0001. 
Em face do contido no Protocolo GED nº 875/2021 e Processo GED nº 3490/2021, e de acordo com o artigo 24, inciso IV da 
Lei n. 8.666/93, RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação da empresa SAEID ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 30.872.184/0001-40, em todos os termos. OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma da 
EMEF Santa Luzia. VALOR GLOBAL: R$ 157.770,13 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e setenta reais e treze centavos). 

Conceição do Castelo – ES, em 01 de março de 2021.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

INTIMAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2020
Publicação Nº 336254

INTIMAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO 
TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CidadES/TCE-ES: 2021.021E0500002.01.0001

O Município de Conceição do Castelo, ES, por meio de sua Pregoeira, INTIMA a empresa CABALA SOLUÇÕES GOVERNA-
MENTAIS LTDA para apresentar, no prazo de 8 (oito) dias úteis, nova documentação escoimadas das causas que deram 
motivo à inabilitação da empresa no Certame, de forma a atender ao instrumento convocatório pertinente, nos termos do 
artigo 48, § 3º da Lei 8.666 e conforme Decisão do Senhor Prefeito. Informações pelo tel.: (28) 3547-1356 das 08h00min 
às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, no endereço Av. José Grilo, 426, Centro ou pelo e-mail:pmcc.licita@gmail.com.

Conceição do Castelo, ES, 01 de março de 2021.

VALÉRIA PRAVATO GUARNIER

Pregoeira
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Domingos Martins

Prefeitura

0103 TERMO INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 336466

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2021

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 25, Inciso II 
e Inciso IV do Artigo 13 da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 744/2021

Nome do Credor: ESEEL – ESPIRITO SANTO ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA EPP

CNPJ: 09.229.598/0001-60

Objeto: contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto final da obra de urbanização da Rodovia 
João Ricardo Schorling, incluindo consultoria técnica quanto à prestação de contas do convênio de repasse junto a Secre-
taria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

Prazo Contratual: 90 (noventa) dias

Valor: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Domingos Martins – ES, 01 de março de 2021.

Wanzete Kruger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no Artigo 25, Inciso II, e Inciso IV do Artigo 13 da 
Lei Federal n° 8.666/93:

Inexigibilidade n°: 007/2021

Processo nº: 744/2021

Nome do Credor: ESEEL – ESPIRITO SANTO ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA EPP

CNPJ: 09.229.598/0001-60

Objeto: contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto final da obra de urbanização da Rodovia 
João Ricardo Schorling, incluindo consultoria técnica quanto à prestação de contas do convênio de repasse junto a Secre-
taria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB.

Prazo Contratual: 90 (noventa) dias

Valor: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Domingos Martins – ES, 01 de março de 2021.

Wanzete Kruger

Prefeito

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2021

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 25, “caput” 
da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 840/2021
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Nome do Credor: OFICINA J & J LTDA - ME

CNPJ: 04.080.714/0001-08

Valor: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Objeto: Serviço de franquia de seguro do Ford Cargo 2433, placa PPV 9097 ,Chassi 9BFYEAKD4JBS67860 que atende a 
Secretaria Municipal de Interior e Transportes, por ter soltado , caído e quebrado o retrovisor.

Prazo de Execução: A execução do serviço será imediata.

Domingos Martins – ES, 01 de março de 2021.

Wanzete Kruger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no Artigo 25, “caput”, da Lei Federal n° 8.666/93:

Inexigibilidade n°: 008/2021

Processo nº: 840/2021

Nome do Credor: OFICINA J & J LTDA - ME

CNPJ: 04.080.714/0001-08

Valor: R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Objeto: Serviço de franquia de seguro do Ford Cargo 2433, placa PPV 9097 ,Chassi 9BFYEAKD4JBS67860 que atende a 
Secretaria Municipal de Interior e Transportes, por ter soltado , caído e quebrado o retrovisor.

Prazo de Execução: A execução do serviço será imediata.

Domingos Martins – ES, 01 de março de 2021.

Wanzete Kruger

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - FMS
Publicação Nº 336222

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 001/2021 - FMS

Objeto: Aquisição de pneus novos de primeira linha, para o atendimento da frota da Secretaria Municipal de Saúde de 
Domingos Martins, durante o exercício de 2021.

VENCEDORAS: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME e J DE PAULA DIAS.

VALOR TOTAL: R$ 146.760,00.

Domingos Martins – ES, 26 de fevereiro de 2021.

WANZETE KRUGER

Prefeito
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
Publicação Nº 336224

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 006/2021

Objeto: Registro de Preço para possível aquisição de tubos e canaletas de concreto, para atender a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos e a Prefeitura Municipal de Domingos no âmbito da Secretaria de Interior e Transporte.

VENCEDORA: B & Z PREMOLDADOS LTDA-ME.

VALOR TOTAL: R$ 1.450.990,00.

Domingos Martins – ES, 26 de fevereiro de 2021.

WANZETE KRUGER

Prefeito

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO DE PESSOAL Nº 231/2021
Publicação Nº 336244

DECRETO DE PESSOAL Nº 231/2021

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE EQUIPE, A SERVIDORA JESSICA UHL SCHULZ.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos do requerimento firmado por Jessica Uhl Schulz, protocolado sob nº 817/2021.

- considerando que a servidora não compareceu ao trabalho no período de 19 a 28 de fevereiro de 2021;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, em 01 de março de 2021, Jessica Uhl Schulz, do cargo em comissão de Chefe de Equipe, 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Fica a Gerência de Recursos Humanos autorizada a descontar da servidora na quitação os dias não trabalhados.

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

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

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

Domingos Martins – ES, 24 de fevereiro de 2021.

WANZETE KRUGER

Prefeito

(*) REPRODUZIDA POR TER SIDO PUBLICADA COM INCORREÇÃO, NA EDIÇÃO Nº 1715/2021, PÁGINAS 159, DO DIA 
26/02/2021.
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RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000005/2021
Publicação Nº 336450

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público, o resumo da ata de julgamento de habilitação da Tomada de Pre-
ços nº 000005/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para conclusão da obra 
de construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário da EMEF Luiz Pianzola, localizada na Fazenda do Estado, km 95, 
BR 262, Distrito e Aracê - Domingos Martins - ES, conforme Termo de Compromisso PAC2 1517/2014. Após análise da Do-
cumentação apresentada pelas empresas participantes, a Comissão Permanente de Licitação declarou habilitadas as em-
presas: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, CONSERMA SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA, 
SUBMARINO COMERCIO E SERVICOS EIRELI e THOMPSON ENGENHARIA LTDA. Foram inabilitadas as empresas a seguir, 
pelas seguintes razões: CONILON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA não apresentou a Certidão de Falência ou Concordata 
exigida no item 8.8.5 alínea "c" do edital. DUAL ENGENHARIA EIRELI não apresentou a certidão de regularidade junto a 
Fazenda Estadual exigida no item 8.8.2 alínea "c" do edital; não apresentou cópia da cédula de identidade dos sócios e 
apresentou as declarações exigidas nos itens 8.8.3 e 9.1 alínea "a" do edital sem firma reconhecida. FM CONSTRUCOES 
E LOCACOES LTDA apresentou as Certidões de Acervo Técnico por cópia simples e a Certidão de Acervo Técnico que está 
impressa digitalmente é um atestado parcial não sendo aceito, conforme item 8.8.4 alínea "b.5" do edital; apresentou o 
Balanço Patrimonial por cópia simples e os índices de liquidez sem assinatura do Contador; e não apresentou o Cadastro 
de Fornecedor exigido o item 7 do edital. RA ENGENHARIA EIRELI apresentou a Certidão de Falência ou Concordata do 
Distrito Federal, porém a sede da empresa é Vila Velha; a certidão municipal apresentada não é do município da sede da 
empresa; considerando que houve alteração no instrumento contratual quanto ao domicílio da sede e ao capital social da 
empresa, o CRQ tornou-se inválido, conforme Resolução n° 1121/2019 do Confea; apresentou a CAT nº 950/2009 sem o 
selo de autenticação do CREA nas folhas 01 a 20 e apresentou o contrato do profissional indicado por cópia simples; WVS 
CONSTRUTORA LTDA ME apresentou a Certidão de Acervo Técnico por cópia simples e a certidão negativa federal vencida, 
porém comprovou a condição de ME/EPP. Quanto a colocação feita pela representante da empresa CONSERMA SERVICOS, 
MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA com relação a assinatura do contador na Declaração de Inexistência de Societário 
Público, a comissão entende ser um erro de digitação no modelo do Anexo XI, não sendo motivo de inabilitação de nenhum 
participante. Fica aberto o prazo para interposição de recurso nos termos dos itens 13.1 e 13.2 do edital. Não havendo 
interposição de recurso fica agendada para o dia 10 de março corrente ano às 14:00 horas a abertura das propostas.

Domingos Martins-ES, 01 de março de 2021.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna

Presidente da CPL

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000007/2021
Publicação Nº 336454

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público, o resumo da ata de julgamento de habilitação da Tomada de 
Preços nº 000007/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de refor-
ma do Terminal Rodoviário, localizada na Rua Bernardino Monteiro, Sede - Domingos Martins - ES, com fornecimento de 
materiais, ferramentas e mão de obra, conforme planilha e cronograma físico-financeiro. Após análise da Documentação 
apresentada pelas empresas participantes, a Comissão Permanente de Licitação declarou habilitadas as empresas: ACORA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP, BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, CONILON CONSTRUCOES E 
REFORMAS LTDA, CONSERMA SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA, J & J CONSTRUCOES LOCACOES E SER-
VICOS EIRELI ME e MATIX CONSTRUTORA LTDA. A empresa ACORA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP apresentou 
a certidão negativa federal vencida, porém comprovou a condição de ME/EPP, portanto, caso seja a vencedora será con-
cedido prazo para apresentação da certidão atualizada na forma da lei. Foram inabilitadas as empresas a seguir, pelas 
seguintes razões: DUAL ENGENHARIA EIRELI não apresentou a certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual exigida 
no item 8.8.2 alínea "c" do edital e não apresentou o documento de identidade do representante legal exigido no item 
8.8.1 alínea "e" do edital; JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA - ME não apresentou a Certidão de Falência ou Con-
cordata e não apresentou a Declaração de Inexistência de Societário Público - Anexo XI do edital. Fica aberto o prazo para 
interposição de recurso nos termos dos itens 13.1 e 13.2 do edital. Não havendo interposição de recurso fica agendada 
para o dia 15 de março corrente ano às 14:00 horas a abertura das propostas.
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Domingos Martins-ES, 01 de março de 2021.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Presidente da CPL

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000008/2021
Publicação Nº 336456

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Prefeitura Mnicipal de Domingos Martins torna público, o resumo da ata de julgamento de habilitação da Tomada de 
Preços nº 000008/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma 
da Praça Domingos José Martins, Localizada na Rua Karl Gerhardt, 50, Sede do Município de Domingos Martins, com for-
necimento de materiais, ferramentas e mão de obra, conforme planilha e cronograma físico-financeiro. Após análise da 
Documentação apresentada pelas empresas participantes, a Comissão Permanente de Licitação declarou habilitadas as 
empresas: ACORA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP, CONILON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CONSERMA 
SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA e MATIX CONSTRUTORA LTDA. A empresa ACORA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI EPP apresentou a certidão negativa federal vencida, porém comprovou a condição de ME/EPP, portanto, 
caso seja a vencedora será concedido prazo para apresentação da certidão atualizada na forma da lei. Foram inabilita-
das as empresas a seguir, pelas seguintes razões: DUAL ENGENHARIA EIRELI não apresentou a certidão de regularidade 
junto a Fazenda Estadual exigida no item 8.8.2 alínea "c" do edital e apresentou a Declaração de Condição de ME/EPP 
sem assinatura e reconhecimento de firma do contador, portanto, não podendo fazer uso da lei. RA ENGENHARIA EIRELI 
apresentou a Certidão de Falência ou Concordata do Distrito Federal, porém a sede da empresa é Vila Velha; considerando 
que houve alteração no instrumento contratual quanto ao domicílio da sede e ao capital social da empresa, o CRQ tornou-
-se inválido, conforme Resolução n° 1121/2019 do Confea; apresentou a CAT nº 950/2009 sem o selo de autenticação 
do CREA nas folhas 01 a 20 e apresentou o contrato do profissional indicado por cópia simples. Fica aberto o prazo para 
interposição de recurso nos termos dos itens 13.1 e 13.2 do edital. Não havendo interposição de recurso fica agendada 
para o dia 15 de março corrente ano às 09:00 horas a abertura das propostas.

Domingos Martins-ES, 01 de março de 2021.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Presidente da CPL

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 57, DE 1 DE MARÇO DE 2021
Publicação Nº 336276

PORTARIA Nº 57, DE 1º DE MARÇO DE 2021

Nomeia servidora.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIX, 
do art. 39 do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Nomear, a partir de 1º de março de 2021, a servidora Ana Paula Böning, no cargo de provimento em Comissão 
de Assessor administrativo e legislativo, matrícula nº 826, com vencimentos de R$ 1.042,91 (hum mil e quarenta e dois 
reais e noventa e um centavos) CCAL-5, redefinido pela Lei Municipal nº 2.893, de 12 de fevereiro de 2019, na Câmara 
Municipal de Domingos Martins.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 1º de março de 2021.

SANDRA CHRISTINA NEITZKE

Presidente
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Dores do Rio Preto

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP 05/2021
Publicação Nº 336384

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO

ID: 2021.024E0500001.01.0002

O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 05/2021.

Objeto: Aquisição de materiais para compor a UTI móvel em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Vencedores: DISK MED PADUA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, nos Lotes: 24, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 
58, 61 e 63 no valor total de R$ 3.841,40; PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME, nos lotes: 2, 19, 20, 21, 22, 
23, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 47, 55, 56, 62 e 64 no valor total de R$57.721,20; REDALMUS COMERCIAL LTDA-EPP 
nos lotes: 1, 18, 25, 26 e 27 no valor total de R$29.973,80.

Dores do Rio Preto/ES, 01/03/2021.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020
Publicação Nº 336274

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO

ID: 2020.024E0700001.01.0039

O Município de Dores do Rio Preto/ES torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 34/2020.

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, 
compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartão magnético com função de débito e/ou 
crédito, à vista e/ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das 
bandeiras: Visa, Visa Eléctron, Mastercard, Mastercard Maestro e Elo, para a divisão de tributação.

Vencedor: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA no Lote 1; com taxa de administração para utilização de cartão 
de débito de 1,69%; taxa de administração para utilização de cartão de crédito à vista de 1,81%; taxa de administração 
para utilização de cartão de crédito parcelado de 2 a 6 vezes de 2,29%; e taxa de administração para utilização de cartão 
de crédito parcelado de 7 a 12 vezes de 2,48%; totalizando o Percentual Total Global de 8,27%

Dores do Rio Preto/ES, 01/03/2021.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2021 - EDITAL
Publicação Nº 336277

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 18/2021

ID: 2021.024E0500001.01.0008

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
menor preço por lote, no dia 18/03/2021, às 09:00 horas.
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Objeto: Aquisição de armações de óculos e lentes para atender aos usuários do SUS em situação de vulnerabilidade eco-
nômica.

O Edital completo encontra-se disponível na CPL e no site: www.pmdrp.es.gov.br.

Informações: Helder ou João Otávio. Tel. (28) 3559-1102, R. 233.

Dores do Rio Preto, 01/03/2021.

João Otávio da Silva Malaquias

Pregoeiro

REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2021
Publicação Nº 336279

- AVISO DE REVOGAÇÃO -

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 06/2021

ID: 2021.024E0500001.01.0003

O Município de Dores do Rio Preto - ES, através do Prefeito Municipal, torna público aos interessados, nos termos do art. 
49 da Lei nº 8.666/93, o AVISO DE REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 06/2021, cujo objeto é aquisição de tablets para 
atender a secretaria municipal de saúde, tendo em vista que os valores praticados pela empresa vencedora estão acima 
dos valores praticados no mercado, conforme devidamente justificado e anexado ao processo licitatório.

Dores do Rio Preto, 01/03/2021.

Cleudenir José de Carvalho Neto

Prefeito Municipal



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 69

Ecoporanga

Prefeitura

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO 0002-2020 PARA 2021

Publicação Nº 336203

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 028/2020.

Contratada: VIAÇÃO NORTE LTDA-ME, CNPJ: 10.393.291/0001-89.

Valor: R$ 76.760,80

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 029/2020.

Contratada: LP LOCAÇÕES LTDA-ME CNPJ: 12.867.280/0001-19

Valor: R$ 185.936,60

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 030/2020.

Contratada: MCB TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ: 10.513.652/0001-83

Valor: R$ 196.990,20

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 031/2020.

Contratada: SIRLEI RODRIGUES MARTINS-ME CNPJ: 11.909.382/0001-97

Valor: R$ 64,921,60

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 032/2020.

Contratada: VIAÇÃO HELLEN LTDA - ME CNPJ: 10.513.527/0001-73

Valor: R$ 73.189,80

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 033/2020.

Contratada: PRIMOS TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ: 11.449.917/0001-94

Valor: R$ 217.185,20
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Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 034/2020.

Contratada: EMPRESA DE TRANSPORTE MARCONDES LTDA-ME CNPJ: 31.736.721/0001-98

Valor: R$ 59.452,00

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 035/2020.

Contratada: KARRARA TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ: 01.794.331/0001-03

Valor: R$ 56.820,40

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 036/2020.

Contratada: LEANDRO MATOS DE SOUZA-ME CNPJ: 04.854.471/0001-18

Valor: R$ 110.876,04

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 037/2020.

Contratada: LIETE MARIA ROSA PEREIRA-ME CNPJ: 11.183.501/0001-77

Valor: R$ 29.836,80

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 038/2020.

Contratada: TEXAS TRANSPORTES LTDA CNPJ: 17.230.068/0001-60

Valor: R$ 76.653,00

Vigência: 200 dias letivos (04/03/2021 à 03/03/2022).

Processo: 418/2021.

ID: 2020.025E0700001.01.0002

Elias Dal Col

Prefeito
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Fundão

Prefeitura

AVISO DE PESQUISA DE PREÇO PROCESSO 1455/2021
Publicação Nº 336437

AVISO DE PESQUISA DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Fundão, com a finalidade de realizar precificação, CONVOCA todos os interessados para que 
apresentem, até o dia 08 de Março de 2021, ORÇAMENTO para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pú-
blica Integrada, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e Assistência Técnica, referente ao processo n° 1455/2021. Caso a 
quantidade pretendida de orçamentos seja alcançada antes do prazo estipulado, o processo será encerrado para cotação.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, englobando 
cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atu-
alização tecnológica e Assistência Técnica dos sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, visando a melhoria 
da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades, serviços prestados e o alcance dos resultados 
planejados pela municipalidade, em conformidade com as especificações técnicas para atender as Secretarias, Autarquias 
e Câmara Municipal.

O Termo de Referência, especificações dos serviços e demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail 
compras@fundao.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3267-2008.

Fundão/ES, 01 de Março de 2021.

Débora Bernabé Patuzzo

Coordenadora de Compras e Contratos - Semad

Prefeitura Municipal de Fundão

mailto:compras@fundao.es.gov.br
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Câmara Municipal

PORTARIA CMF N° 043/2021
Publicação Nº 336293
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Guaçuí

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020
Publicação Nº 336246

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020

TERMO DE ADESÃO Nº 008/2021

O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES, torna público, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
TECIMENTO ALIMENTAR, que realizou Adesão à Ata de Registro de Preços nº 112/2020, Pregão Presencial nº 070/2020, 
da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Guaçuí-ES, empresa COMERCIAL 
DUDÁRIO LTDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.781.371/0001-19, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, no valor total de R$ R$ 48.571,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e setenta e um reais), Processo ad-
ministrativo nº 0538/2021.

Guaçuí-ES, 01 de março de 2021.

CHRISTIANY FITARONI PESSANHA DE AZEVEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - SAAE
Publicação Nº 336327

 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CREDENCIAMENTO DE AGENTE ARRECADADOR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Guaçuí-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que credenciará, no período de 02 de abril a 31 de dezembro de 2021, sem qual-
quer exclusividade, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEUS AGENTES ARRECADADORES, COOPERATIVAS DE CRÉDITOS E 
EMPRESAS PRIVADAS QUE SE ENQUADRAREM NO PADRÃO FEBRABAN, que se habilitarem a prestar os serviços de rece-
bimento de contas de água e esgoto emitidas pelo SAAE, adequados ao padrão FEBRABAN de arrecadação, e em confor-
midade com o Edital e seus anexos. A abertura dos envelopes será a partir do dia 02 de abril em sessão pública, a partir 
das 09h. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h às 16h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, 
de segunda a sexta–feira.

Guaçuí, 01 de março de 2021

Weriton Azevedo Soroldoni

Presidente CPL - PMG

DECRETO Nº 11.797, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336305

DECRETO Nº 11.797, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Exonera Encarregado de Turma.

O Prefeito Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e conforme os termos do Pro-
cesso nº 1.047/2021, da Secretaria de Gestão Administrativa e Recursos Humanos.

http://www.guacui.es.gov.br/
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RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. MARCIANO DE OLIVEIRA, da Função de Confiança de ENCARREGADO DE TURMA DE COLETA DE 
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, a partir de 6 de 
fevereiro de 2021.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 6 de fevereiro de 2021.

Guaçuí - ES, 19 de fevereiro de 2021.

MARCOS LUIZ JAUHAR

Prefeito Municipal

DANIELLE LEITE FREITAS

Procuradora Geral do Município

JEAN DE OLIVEIRA MARQUES

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021
Publicação Nº 336487

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, de acordo com as 
disposições contidas no art. 24, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a dispensa de licitação em favor da empresa GUAÇUÍ 
AUTO ELÉTRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.006.556/0001-41, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme 
processo administrativo nº 0565/2021.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços elétricos para manutenção de máquinas pesa-
das e caminhões da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar.

PRAZO: Os serviços serão prestados de forma imediata, conforme instrumento hábil.

Guaçuí-ES, 01 de março de 2021.

Weriton Azevedo Soroldoni

Presidente da CPL - PMG

ERRATA CPS/SMASDHTR/RH/N.º 004/2021/PMG. DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336308

ERRATA

No CPS/SMASDHTR/RH/N.º 004/2021/PMG. de 02 de fevereiro de 2021, no nome do(a) contratado(a) RYAN LUCIANO DA 
SILVA

Onde se lê:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O período do presente contrato será a partir de 02/02/2021.

Leia-se:
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O período do presente contrato será de 02/02/2021 a 31/12/2021.

Guaçuí - ES, 23 de fevereiro de 2021.

IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA

Secretária Municipal de Assistência Social,

Direitos Humanos, Trabalho e Renda.

EXTRATO DO CONTRATO CPS/SEMUS/RH/N.º 015/2021/PMG
Publicação Nº 336306

EXTRATO DO CONTRATO CPS/SEMUS/RH/N.º 015/2021/PMG

Processo nº 787/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): WANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA

DO OBJETO: Prestação de serviços como Educador Físico – junto à academia da saúde.

DO PRAZO: O período do presente contrato será de 18/02/2021 a 31/12/2021.

DO VALOR: Como contraprestação pelos serviços descritos na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRA-
TADO (A) o valor previsto no piso salarial profissional nacional.

DA DOTAÇÃO: As despesas constantes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada 
no orçamento vigente.

Guaçuí - ES., 17 de fevereiro de 2021.

Werton dos Santos Cardoso

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO CPS/SEMUS/RH/N.º 016/2021/PMG
Publicação Nº 336307

EXTRATO DO CONTRATO CPS/SEMUS/RH/N.º 016/2021/PMG

Processo nº 787/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): TARCÍZIO CARLOS SOARES DA SILVA

DO OBJETO: Prestação de serviços como Educador Social – junto à academia da saúde.

DO PRAZO: O período do presente contrato será de 18/02/2021 a 31/12/2021.

DO VALOR: Como contraprestação pelos serviços descritos na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRA-
TADO (A) o valor previsto no piso salarial profissional nacional.
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DA DOTAÇÃO: As despesas constantes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada 
no orçamento vigente.

Guaçuí - ES., 17 de fevereiro de 2021.

Werton dos Santos Cardoso

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº SEOSP/RH/N.º236/2019

Publicação Nº 336313

Processo Nº 0958/2021.

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TERMO ADITIVO ao CONTRATO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº SEOSP/RH/N.º236/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): CRISTIANO SILVEIRA DE ASSIS

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de

07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do contrato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

JEAN DE OLIVEIRA MARQUES

Secretário Municipal de Obras,

Infraestrutura e Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 6.261, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336301

PORTARIA Nº 6.261, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021

READAPTA SERVIDORA EFETIVA MUNICIPAL.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3.733/2010 que dis-
põe sobre a Desconcentração Administrativa do Poder Executivo Municipal de Guaçuí, bem como o Decreto nº 7.255/2010 
que regulamenta a referida Lei e mediante o que dispõe o Artigo 35 e seus §§, Artigo 36 da Lei Municipal nº 1.983/90;

CONSIDERANDO o Processo nº 0541/2021, onde em fls. 2, a Superintendência de Recursos humanos solicita a readapta-
ção da servidora Nilceia Ferreira Quadras – Merendeira, junto à Secretaria Municipal de Saúde, no serviço de atendimento 
na Estratégia Saúde da Família “Antônio de Oliveira (Catatau)”, tendo em vista que a Junta Médica deste Município reco-
mendou a mudança de função da referida servidora por motivo de doença;

CONSIDERANDO o despacho da Secretária Municipal de Educação, constante no Processo nº 0541/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar o(a) Servidor(a) Efetivo(a) Municipal NILCEIA FERREIRA QUADRAS – Merendeira, junto à Secretaria 
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Municipal de Saúde, no serviço de atendimento na Estratégia Saúde da Família “Antônio de Oliveira (Catatau), a partir de 
4 de janeiro de 2021.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de janeiro de 2021.

Guaçuí – ES, 8 de fevereiro de 2021.

WERTON DOS SANTOS CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde

DANIELLE LEITE FREITAS

Procuradora Geral do Município

PORTARIA Nº 6.266, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336303

PORTARIA Nº 6.266, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).

O(A) Secretário(a) Municipal de Governo e Articulação Institucional, no uso de suas atribuições legais que lhe são confe-
ridas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal DANIELLE MURUCI DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n.º 119.925.717-67, 
para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 017/2021.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 12 de fevereiro de 2021.

DENIS LESQUEVES NETO

Secretário Municipal de Governo e Articulação Institucional

DANIELLE LEITE FREITAS

Procuradora Geral do Município

PORTARIA Nº 6.267, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336304

PORTARIA Nº 6.267, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).

O(A) Secretário(a) Municipal de Governo e Articulação Institucional, no uso de suas atribuições legais que lhe são confe-
ridas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:
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Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal DANIELLE MURUCI DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n.º 119.925.717-67, 
para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 018/2021.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 18 de fevereiro de 2021.

DENIS LESQUEVES NETO

Secretário Municipal de Governo e Articulação Institucional

DANIELLE LEITE FREITAS

Procuradora Geral do Município
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PORTARIA Nº. 6.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336302

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

1 

 
PORTARIA Nº. 6.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
          LOCALIZA PROVISORIAMENTE PROFESSORES. 

 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Municipal nº 3.733/2010 que dispõe sobre a Desconcentração Administrativa do 
Poder Executivo Municipal de Guaçuí, bem como o Decreto nº 7.255/2010 que regulamenta a 
referida Lei e nos termos do permissivo dos Artigos 21 – parágrafo único e 22 - § 1º da Lei 
Municipal nº 2.504/98, Portaria nº 6.209/2021 e do Processo n.º 0815/2021; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Localizar provisoriamente, os Professores Efetivos abaixo relacionados, 

junto às Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação, a saber: 
 
Nome: RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA – Regente de classe. 
Localização atual: EM São Geraldo. 
Localização provisória: Secretaria Municipal de Educação. 
Carga horária: 40 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 31/12/2021. 
Disciplina/Projeto: Atendimento aos educadores e educando da Educação Especial.  

 
 
Nome:SELMA CAMARDA – Orientadora Educacional Municipalizada.  
Localização atual:EM Anísio Teixeira. 
Localização provisória: Secretaria Municipal de Educação. 
Carga horária:40 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 31/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental e 
Coordenação do PAES. 

 
 
Nome:FLÁVIO DE SOUZA VIEIRA – Professor Excedente. 
Localização atual:Secretaria Municipal de Educação. 
Localização provisória:EM Isaura Marques da Silva. 
Carga horária:25 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 22/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Disciplina de Matemática no lugar do Professor Jacimar Henrique da Silva 
Glória que se encontra na Coordenação Escolar.  

 
Nome:SABRINA FERREIRA PIMENTEL – Técnica Pedagógica. 
Localização atual:EM Eugênio de Souza Paixão. 
Localização provisória:CEMEI Zélia Vianna de Aguiar. 
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Carga horária:25 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 31/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Supervisão Escolar. 

 
 
Nome:VALDINÉIA LEMOS PEREIRA – Professora de Creche. 
Localização atual:CEMEI Creche Maria Célia de Paula Muruci. 
Localização provisória:CEMEI Creche Maria Umbelina da Silva. 
Carga horária:25 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 22/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Professora de Creche. 

 
 
Nome:MARLUCE BARBOSA SANA MONTEIRO – Professora AEE. 
Localização atual:EM Anísio Teixeira. 
Localização provisória:Secretaria Municipal de Educação. 
Carga horária:40 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 31/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Educação Infantil 4/5 anos. 

 
 
Nome:SEBASTIANA CRISTINA COSTA – Professora Excedente. 
Localização atual:Secretaria Municipal de Educação. 
Localização provisória:EM Isaura Marques da Silva. 
Carga horária:25 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 22/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Professora de Ciências. 

 
 
Nome:ADRIANA DE SOUZA MELLO BARBOSA – Professora Excedente. 
Localização atual:Secretaria Municipal de Educação. 
Localização provisória:EM Deocleciano de Oliveira – 09 horas no matutino e EM José Antonio 
de Carvalho – 12 horas no vespertino. 
Carga horária:25 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 22/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Professora de História. 

 
 
Nome:GILDA MÁRCIA LIPARIZI FERNANDES – Regente de Classe. 
Localização atual:EM Isaura Marques da Silva.  
Localização provisória:Secretaria Municipal de Educação. 
Carga horária:40 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 31/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Trabalhar com escritores de Matemática do 6º ao 9º ano.  
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Nome:MARIA AUREA DE MIRANDA – Professora de Língua Portuguesa. 
Localização atual:EM Deocleciano de Oliveira. 
Localização provisória:Secretaria Municipal de Educação. 
Carga horária:40 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 31/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Trabalhar com escritores da Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano. 

 
 
Nome:ELIZETE VITAL SOROLDANI. 
Localização atual:CEMEI Zélia Vianna de Aguiar. 
Localização provisória:EM Anísio Teixeira. 
Carga horária:25 horas semanais. 
Período da localização provisória:01/02/2021 a 22/12/2021. 
Disciplina/Projeto:Trabalhar com o 4º ano.  

 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 1 de fevereiro de 2021 . 
 
 

Guaçuí – ES, 12 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 

DANIELLE LEITE FREITAS 
Procuradora Geral do Município 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS Nº 001/2020

Publicação Nº 336309

Processo Nº 0958/2021.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS Nº 001/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): LUCIANO MOREIRA GOMES

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de 07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do con-
trato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

CHRISTIANY FITARONI PASSANHA DE AZEVEDO

Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento Alimentar

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS Nº 002/2020

Publicação Nº 336311

Processo Nº 0958/2021.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS Nº 002/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): JOAQUIM MORAES FILLHO

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de 07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do con-
trato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

CHRISTIANY FITARONI PASSANHA DE AZEVEDO

Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento Alimentar

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS Nº 232/2019

Publicação Nº 336314

Processo Nº 0958/2021.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS Nº 234/2019
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): JOSÉ AMARILDO DE MORAES

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de 07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do con-
trato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

CHRISTIANY FITARONI PASSANHA DE AZEVEDO

Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS Nº 234/2019

Publicação Nº 336315

Processo Nº 0958/2021.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS Nº 234/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): JOSÉ AMARILDO DE MORAES

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de 07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do con-
trato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

CHRISTIANY FITARONI PASSANHA DE AZEVEDO

Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS Nº 250/2019

Publicação Nº 336316

Processo Nº 0958/2021.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS Nº 250/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

CONTRATADO(A): FELIPE DA SILVA OLIVEIRA

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de 07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do con-
trato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.
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Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

CHRISTIANY FITARONI PASSANHA DE AZEVEDO

Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS Nº 251/2019

Publicação Nº 336317

Processo Nº 0958/2021.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS Nº 251/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONTRATADO(A): REGINALDO JÚLIO CORREA

DO OBJETO: Fica prorrogado pelo período de 07/03/2021 a 06/03/2022, o prazo constante na Cláusula Segunda do con-
trato supramencionado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais Cláusulas do referido Contrato Administrativo de Direito Público para Prestação de 
Serviços Temporários, permanecem inalteradas.

Guaçuí-ES, 26 de fevereiro 2021.

CHRISTIANY FITARONI PASSANHA DE AZEVEDO

Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS CPS/SEMUS/RH/N.º 403/2019

Publicação Nº 336318

Processo Nº 0922/2021

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Pelo presente Termo de Rescisão Contratual, o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
representada neste ato pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, nos termos da Lei municipal nº 3.733/2010, regulamen-
tada pelo Decreto municipal Nº 7.255/2010;

CONSIDERANDO o pedido do(a) contratado(a) em fls. 02 do Processo nº 0922/2021.

Resolve:

Tornar rescindido a pedido, a partir de 09 de fevereiro de 2021, o CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS CPS/SEMUS/RH/N.º 403/2019, firmado entre o Município de Guaçuí e 
o(a) Sr(a) VANDERSON ALMEIDA MOZER.

E para que produza seus efeitos legais, assina o presente em duas vias de igual forma e teor.

Guaçuí-ES., 09 de fevereiro de 2021.

Werton dos Santos Cardoso

Secretário(a) Municipal de Saúde

VANDERSON ALMEIDA MOZER
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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA PE 019/2021
Publicação Nº 336426

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO, Nº 019/2021 
– PROCESSO Nº 25082/2019, REGISTRO DE PREÇO COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS- visando O 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMAS PARA ATENDER ÁREA RURAL DO MUNICIPIO - SEMOP

Início do acolhimento da proposta e dos documentos de habilitação: às 08:00 horas do dia 15/03/2021

Limite para acolhimento da proposta e dos documentos de habilitação: às 08:00 horas do dia 16/03/2021

Data e horário da abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 16/03/2021

Data e horário de abertura da sessão pública: às 09:30 horas do dia 16/03/2021.

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 02 de março de 2021

Ruth Alves Pereira Radael.

Pregoeira Substituta

ABERTURA PE 021/2021
Publicação Nº 336425

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO, Nº 021/2021 
– PROCESSO Nº 8.634/2020, REGISTRO DE PREÇO COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS- visando a 
para A AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E FERRAMENTAS, E BLOCOS PRÉ MOLDADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA - SEMOP

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ÀS 08:00 horas do dia 12/03/2021

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DA PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ÀS 08:00 horas do dia 15/03/2021

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 08:00 horas do dia 15/03/2021

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ÀS 09:30 horas do dia 15/03/2021

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari, 02 de março de 2021

Ruth Alves Pereira

PREGOEIRA SUBSTITUTA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PE 020/2021
Publicação Nº 336462

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público a ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRONICO, Nº 020/2021 
– PROCESSO Nº 14060/2020, REGISTRO DE PREÇO COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS- visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, E PLANTIO DE GRA-
MA POR HIDROSSEMEADURA, PARA APLICAÇÃO NA COMUNIDADE DO LIMÃO NA ZONA RURAL DE BUENOS AIRES, NA 

http://www.guarapari.es.gov.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
http://www.guarapari.es.gov.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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COMUNIDADE DE SANTA RITA E DISTRITO DE TODOS OS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO – SEMOP

Início do acolhimento da proposta e dos documentos de habilitação: às 13:00 horas do dia 15/03/2021

Limite para acolhimento da proposta e dos documentos de habilitação: às 13:00 horas do dia 16/03/2021

Data e horário da abertura das propostas: às 13:00 horas do dia 16/03/2021

Data e horário de abertura da sessão pública: às 14:30 horas do dia 16/03/2021.

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 02 de março de 2021

Ruth Alves Pereira Radael

Pregoeira Substituta

DECRETO Nº 214/2021
Publicação Nº 336387

DECRETO Nº. 214/2021

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, 
incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica constituída a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL, composta pelos servidores:

Presidente: LARISSA BRAVIN OLIVEIRA;

Secretária: THAIS MAIA BUSCHI MAGALHÃES;

Membros Titulares: KAROLINE TOBIAS PUPPIN e ATILA TEIXEIRA FIALHO;

Membro Suplente: WEVERSON VIEIRA LIMA.

§ 1º - Fica designado para atuar como membro técnico o servidor “EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA”, nas licitações de 
obras, serviços ou aquisição de equipamento, por exigência do art. 51,§ 2º, da Lei nº 8.666/93, sendo o seu parecer de 
caráter obrigatório.

§ 2º - Na ausência da Presidente da Comissão, responderá a Secretária.

Art. 2º - O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação - COPEL será exercido por 12 (doze) meses.

Art. 3º - Os membros designados para a Comissão Permanente de Licitação - COPEL apresentarão declaração de bens no 
ato da posse e no término de seus mandatos.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22.02.2021.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o DECRETO Nº. 018/2021 e 129/2021.

Guarapari/ES, 22 de fevereiro de 2021.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

http://www.guarapari.es.gov.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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DECRETO Nº. 234/2021
Publicação Nº 336342

DECRETO Nº. 234/2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c 
art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora FABRIÇA SILVA MEZADRI, no cargo em comissão de SUBGERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE 
EVENTOS, da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura- SETEC.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, surtindo seus efeitos a partir do dia 1º/03/2021.

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

Guarapari/ES, 25 de fevereiro de 2021.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

ERRATA PE 098/2020
Publicação Nº 336381

AVISO DE ERRATA DE RESULTADO PE 098/2020

O Município de Guarapari-ES torna público a ERRATA DE RESULTADO da licitação.

ONDE SE LÊ:

LOTE 04- HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI com o valor R$ 4.041.000,00 
(quatro mil e quarenta e um reais)

LEIA-SE:

LOTE 04- HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI com o valor R$ 4.041.000,00 
(quatro milhões e quarenta e um mil reais)

Guarapari, 02 de março de 2021

Ruth Alves Pereira

PREGOEIRA SUBSTITUTA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº002/2017
Publicação Nº 336506

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº002/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: SANTA LUZIA LOCADORA LTDA

OBJETO: OS CONTRATANTES RESOLVEM PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21020/2020
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RESOLUÇÃO CMDCA NO. 004/2021
Publicação Nº 336490

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 004/2021
Dispõe sobre a habilitação das Entidades da Sociedade Civil Organizada como candidatas para participarem do processo 
eleitoral da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Guarapari.

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Guarapari/ES, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas pela Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 3.885/2015, e considerando a resolução 001/2021 e a delibe-
ração da Comissão Eleitoral do CMDCA em 26 de fevereiro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a relação das Entidades da Sociedade Civil Organizada sediadas no município e legalmente constituídas, 
habilitadas como candidatas a participarem do processo eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, Gestão Março/2021 a Março/2023, a saber:
• Representantes de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que desenvolvam trabalhos nas áreas edu-
cacional, assistencial, filantrópico, esportivo, artístico ou cultural com crianças e adolescentes no município de Guarapari:

Nº CANDIDATOS
1 Associação Crescer com Viver

2 Associação Salvamar

3 América Esporte Clube

4 Casa de Acolhida e de Educação Infantil – Creche Alegria

5 Pastoral Alegria de Viver para Criança e Adolescente - PAVICRA

6 Associação de Lutas e Artes Marciais de Guarapari - ALAMG

• Representante de entidade de classe dos grupos que atuem na área de assistência à criança e ao adolescente com ne-
cessidades especiais:

Nº CANDIDATOS
1 Associação Pestalozzi de Guarapari

2 APAE de Guarapari

Art. 2º Os candidatos que tiveram sua candidatura deferida deverão comparecer na Eleição a ser realizada dia 05 de março 
de 2021, às 08:30hs, na Sala dos Conselhos, situada à Rua Santo Antônio, 243 – Muquiçaba (Centro de Apoio a Mulher) 
– Guarapari/ES.

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

Guarapari/ES, 26 de fevereiro de 2021.

Luciane Cerutti Padua 

Vice-Presidente CMDCA

RESULTADO DE LICITAÇÃO PE 111/2020
Publicação Nº 336343

SEGUNDA COLOCADA PREGÃO ELETRONICO Nº 111/2020.
O Município de Guarapari-ES, COMUNICA que a empresa S2 SAUDE LTDA ME, solicitou sua desclassificação no lote 
07 do PREGÃO ELETRONICO, COM COTAS EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, Nº 111/2020 – PROCESSO Nº 
14625/2020, visando o REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES – SEMSA, convocamos via siste-
ma BB a próxima empresa arrematante e vencedora do lote 07-MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS-
PITALARES LTDA com o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Permanecem inalteradas as demais condições 
e relatos da publicação anterior

Guarapari, 02 de fevereiro de 2020.

Ruth Alves Pereira Radael

PREGOEIRA
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SEMED-DISPENSA DE LICITAÇÃO-CHAMADA PUBLICA 001-2021
Publicação Nº 336320

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021

PROCESSO N.º20254/2020

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação, por meio da Comissão Especial de Licitação-COEL, torna públi-
co para conhecimento dos interessados, que fará realizar em sua sede à Avenida Santa Clara S/N.º, Loteamento Sol Nas-
cente (Auditório Semed), Chamada Pública para a Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-
dimento ao programa nacional de alimentação escolar – PNAE, para o ano letivo de 2021. O acolhimento dos envelopes de 
habilitação e projeto de venda terá início dia 03 de março e finalizará dia 23 de março de 2021, as 8h30min, e a abertura 
dos envelopes acontecerá no dia 23 de março de 2021, em sessão pública, a partir das 09h. O edital poderá ser adquirido 
por meio do site: www.licitacoes-e.com.br e www.guarapari.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à 
Comissão Especial de Licitação no horário de 09h às 17h, ou pelo telefone (27) 3362-7755, de segunda a sexta–feira.

Guarapari/ES, 01 de março de 2021.

Rosiane E. Cansi

Presidente da COEL-SEMED

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA 2020
Publicação Nº 336264

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando 
COTAÇÃO DE PREÇOS, para elaboração do orçamento prévio para Contratação de Empresa Especializada em Consultoria 
Financeira para realizar os serviços de Avaliação de Risco de Mercado das Carteiras de Investimento e Análises de Desem-
penho e de Enquadramento perante o Conselho Monetário Nacional – CMN, sobretudo da Resolução CMN n.º 3.790/2009, 
de acordo com o Termo de Referência, conforme o disposto no Processo Administrativo IPG n.º 200154/2020. As empresas 
interessadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, para apresentação de orçamento prévio 
podendo obter maiores informações junto à Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, situada à Rua Alencar Moraes 
de Resende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail compras@ipg-guarapari.org.br.

Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando CO-
TAÇÃO DE PREÇOS, para elaboração do orçamento prévio para AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A 
LASER MONOCROMÁTICA, de acordo com o Termo de Referência, conforme o disposto no Processo Administrativo IPG n.º 
200101/2020. As empresas interessadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, para apresentação 
de orçamento prévio podendo obter maiores informações junto à Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, situada à 
Rua Alencar Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail compras@ipg-guarapari.org.br.

Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores do Mu-
nicípio de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando COTAÇÃO 
DE PREÇOS, para elaboração do orçamento prévio para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EXTINTORES DE 
INCÊNDIO, de acordo com o Termo de Referência, conforme o disposto no Processo Administrativo IPG n.º 200155/2020. 
As empresas interessadas terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, para apresentação de orça-
mento prévio podendo obter maiores informações junto à Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, situada à Rua 
Alencar Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail compras@ipg-guarapari.org.br.

mailto:compras@ipg-guarapari.org.br
mailto:compras@ipg-guarapari.org.br
mailto:compras@ipg-guarapari.org.br
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Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Guarapari/ES - IPG através da Divisão de Administração e Suprimentos comunica que está realizando CO-
TAÇÃO DE PREÇOS, para elaboração do orçamento prévio para AQUISIÇÃO DE MICRO-PC E MONITORES, de acordo com 
o Termo de Referência, conforme o disposto no Processo Administrativo IPG n.º 200053/2021. As empresas interessadas 
terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, para apresentação de orçamento prévio podendo obter 
maiores informações junto à Divisão de Administração e Suprimentos do IPG, situada à Rua Alencar Moraes de Resende, 
55, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail compras@ipg-guarapari.org.br.

Guarapari/ES, 01 de março de 2021.

Ariane de Souza de Freitas

Divisão de Administração e Suprimentos

Instituto de Previdência dos Servidores

do Município de Guarapari/ES - IPG

PORTARIA / IPG N.º 015/2021
Publicação Nº 336401

PORTARIA / IPG N.º 015/2021

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 e n.º 3.349/2011, c/c o 
Decreto Municipal n.º 140/2019.

R E S O L V E:

Art. 1.º Conceder APOSENTADORIA POR IDADE à servidora MARIA MARTA RAMOS DE OLIVEIRA ZANI matriculada sob o 
n.º 201855.4 no Quadro Permanente do Poder Executivo Municipal, no cargo efetivo de Agente de Serviço Operacional I, 
30 horas, Função Cozinheira- Letra “A”; em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.325/2019, com proventos proporcio-
nais relativos à média aritmética de 4.387/10950 dias, e fulcro no art. 40, § 1.º, inciso III, alínea “b”, da CF/1988, c/c a 
Lei Federal n.º 10.887/2004 e com o art. 23, inciso II, da Lei Municipal n.º 2.542/2005 que dispõe sobre a Reestruturação 
do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarapari/ES., e, ainda, pelo que consta no procedimento admi-
nistrativo IPG n.º 200050/2021.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 02/03/2021.

Guarapari / ES, 26 de fevereiro de 2021.

ALINE DIAS SILVA

Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG

PORTARIA / IPG N.º 016/2021
Publicação Nº 336402

PORTARIA / IPG N.º 016/2021

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 e n.º 3.349/2011, c/c o 
Decreto Municipal n.º 140/2019.

R E S O L V E:

mailto:compras@ipg-guarapari.org.br
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Art. 1.º Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora TEREZINHA LOTÉRIO AMBROZINI, matri-
culado sob o n.º 110450.2 no Quadro Permanente do Poder Executivo Municipal, no cargo de Agente de Serviço Opera-
cional I, 30h, Função Auxiliar de Serviço Escolar – Letra “E”; em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.325/2019, com 
proventos integrais e fulcro no art. 6.º, incisos I, II, III e IV e art. 7.º da EC 041/2003, c/c art. 23, inciso I da Lei Municipal 
n.º 2.542/2005 – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG, e ainda, pelo que consta 
no procedimento administrativo IPG n.º 200028/2021.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/03/2021.

Guarapari / ES, 01 de março de 2021.

ALINE DIAS SILVA

Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG
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Ibiraçu

Prefeitura

PORTARIA 21.207/21
Publicação Nº 336395

 

 

 

 
PORTARIA Nº 21.207/2021 

 
 
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS 
NOVOS MEMBROS QUE IRÃO COMPOR 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
no exercício de suas atribuições legais, e; 

 
Considerando o que dispõe o art. 5º da Lei Municipal n.º 

2.647/2006; 
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º. Nomear os membros titulares e suplentes que irão 
compor o Conselho Municipal de Saúde Municipal, para deliberação dos 
assuntos de saúde no Município de Ibiraçu. 

 
 
 
1 – Representantes de Entidades de Usuários do 

Sistema Único de Saúde: 
 
 
 
                           TITULAR 

 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

NEUZA BERGANTINI PIMENTEL PASTORAL DA CRIANÇA 

PAULO COSTA PASTORAL DA SOBRIEDADE 

MARIA DA CONCEIÇÃO GOIS 

TESSAROLLO 

IGREJA SANTA LUZIA DE IBIRAÇU 

ISABEL SEIXAS DA CUNHA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 

ARNOBIO DO NASCIMENTO IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

UNIDOS COM CRISTO 

EURIDES BORTOLINI VESCOVI IGREJA CATÓLICA DE PENDANGA 
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                         SUPLENTE 
 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

 SEBASTIÃO GONÇALVES 

FERREIRA 

IGREJA PENTECOSTAL RENOVAÇÃO 

DO ESPÍRITO SANTO 

JAMILLA CARLA MACHADO GOES ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

IBIRAÇU 

JOSÉ LUIZ RODRIGUES IGREJA SANTA LUZIA DE IBIRAÇU 

JOSMIRO MARTINS ASSEMBLEIA DE DEUS 

MARIA RITA DE ANGELI TERCIO PASTORAL DA SAÚDE 

PEDRO TESTA IGREJA SÃO BENEDITO  

 
 
 
2 – Representantes dos Trabalhadores de Saúde 

Municipal e/ou cedido por Órgãos Públicos: 
 
                          TITULAR 
 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

ADRIANA SIQUEIRA PIOL VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

MARISTELA PEREIRA MAFFEI  MÉDICA VETERINÁRIA DA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

SANDRA REGINA SANTOS 

CORDEIRO ALVARENGA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
                         SUPLENTE 
 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

CLAUDIA CRISTINA CORDEIRO DA 

SILVA 

FARMÁCIA BÁSICA 

ROSANGELA GRATZ ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

RENATA SORAIA FURTADO 

FERREIRA  

PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DE 

IBIRAÇU 
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3 – Representantes do Poder Executivo Municipal 

 
                          TITULAR 
 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

JOCIRLEY ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

GRAZIANE GOMES DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 
 

                          SUPLENTE 
 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

DELZIENE SANTOS BIANCHESSI SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

ANA PAULA RECLA MARCIANO SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 
 
4 – Representante de Prestadores de Serviço do 

Sistema Único de Saúde Municipal: 
 

                          TITULAR 
 

NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

IGOR DE PAULA FRIGINI  LABORATÓRIO LADEPAF 

 
 

                          SUPLENTE 
 
NOME ENTIDADE REPRESENTADA 

ANTÔNIO MAURICÍO FRIGINI LABORATÓRIO LADEPAF 
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n.° 20.348/2020. 
 

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 01 de 
março de 2021. 

 
 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 01 
de março de 2021. 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Interina  
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RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019
Publicação Nº 336335

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: Contratada: LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ nº 
12.039.966/0001-11. Procs. N°: 634/2021. Objeto: Serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção 
da frota de veículos municipais, a pedido da SEMOSI. “Fica acrescido o valor de R$ 145.993,43 ao contrato original, que 
passa de R$ 583.973,74 para R$ 729.967,17, sendo o valor da taxa de desconto mantido em 6,50%”. O presente Termo 
Aditivo gera efeitos a partir da sua assinatura em 26/02/2021. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADESÃO - CAMARA SETORIAL CIM POLINORTE
Publicação Nº 336397

TERMO DE ADESÃO A CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS E SERVIÇOS DO CONSÓRCIO PUBLICO DA 
REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

1. DO TERMO DE ADESÃO

Com base nos objetivos pretendidos, abaixo discriminados, com a criação da Câmara Setorial de Compras Compartilhadas 
e Serviços na estrutura do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, na forma disposta nos §§ 1º, 2º e 3º 
da Cláusula Décima Quarta, do Contrato de Consórcio Público, e em cumprimento à deliberação da Assembleia Geral Ordi-
nária, tendo por finalidade a realização de licitações compartilhadas em atendimento as demandas de todos os municípios 
consorciados, nas suas diversas áreas de atuação, visando a aquisição de bens e serviços com eficiência econômica ge-
rando ganho de escala, otimização de recursos humanos, economia processual e celeridade na realização de contratações 
serviços e ou compras de bens.

1.1 - Assim sendo, neste ato, o Município de IBIRAÇU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.208/0001-17, com sua sede na Prefeitura Municipal de Ibiraçu, situada na Av. Conde D’eu, nº 486, Centro, 
Ibiraçu – ES, CEp 29.670-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 005.455.600-71, RG 5.085.808.63-1 SPTC/RS, residente e domiciliado em Rua dos Sanhaços, nº 136, 
Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000, firma o presente TERMO DE ADESÃO deste município a Câmara Setorial de Com-
pras Compartilhadas e Serviços criada na estrutura do CIM POLINORTE.

2. DAS CONDIÇÕES

2.1- Este Município se compromete a adotar as providências para as adequações das rubricas orçamentárias, e a participar 
do rateio do custeio das despesas de funcionamento da referida Câmara Setorial de Compras Compartilhadas e Serviços 
do CIMPOLINORTE, mediante celebração de contrato de rateio específico da área de compras compartilhadas, ou outra 
forma que for deliberada em Assembleia Geral, a fim de garantir os recursos financeiros necessários a cobrir o rateio das 
despesas administrativas do consórcio e com serviços e procedimentos decorrentes do funcionamento da Câmara Setorial 
de Compras Compartilhada e Serviços.

2.2 - Fica estabelecido que no período de fevereiro, março, abril e maio de 2021 o Município Aderente estará dispensado 
do repasse do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais para o custeio das despesas da Câmara Setorial de Compras 
Compartilhadas e Serviços do CIM POLINORTE.

2.3 - Fica estabelecido que o Município Aderente, deverá repassar a partir do mês de junho/2021 o valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) para o custeio das despesas da Câmara Setorial de Compras Compartilhadas e Serviços do CIM POLINORTE.

2.4 - Fica facultado ao Município Aderente realizar a revogação da Adesão à Câmara Setorial de Compras Compartilhadas 
e Serviços do CIM POLINORTE.

2.5 - Para tanto, e ciente das condições estabelecidas pela decisão da Assembleia Geral, desde já, comprometo em indicar 
por ofício o Secretário Municipal e um servidor que atuará como Suplente, para representar este município e participar nas 
reuniões técnicas da Câmara Setorial de Compras Compartilhadas e Serviços do CIM POLINORTE.
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2.6 - O presente termo de compromisso será assinado em 02 (duas) vias de igual teor. O qual será publicado na imprensa 
oficial para que possa surtir os efeitos legais.

Ibiraçu (ES), 22 de fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

Prefeito Municipal

Ibiraçu/ES

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336357

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE INSTITUTO PRESERVARTE, 
PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do 
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos 
Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimen-
to Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o INSTITUTO PRESERVARTE, pessoa jurídica, com sede na Avenida 
Presidente Vargas, 378, Centro, no município de João Neiva, inscrita no CNPJ n.º 06.151.516/0001/13, representada neste 
ato pelo (a), Sr.(a) Ana Carmem Casara, Brasileira, residente e domiciliado(a) Rua Jatobás, nº 57, Bairro Floresta, no mu-
nicípio de João Neiva, portadora do CPF n.º 618.719.740-20, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0020, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente a Senhora Ana Carmem Casara, portadora do CPF 
nº 618.719.740-20 e RG nº 8034800097-RS, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.
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e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
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n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 125.400,00 (Cento e vinte cinco mil e quatro-
centos reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 125.40,00 (Cento e vinte cinco mil e quatrocentos reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0173, no Banco Banestes, na Conta Corrente nº 
31.752.637, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.
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6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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;
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II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;
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III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/05/2022, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
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j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao INSTITUTO PRESERVARTE, se após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no 
respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
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Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

ANA CARMEM CASARA

INSTITUTO PRESERVARTE

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336354

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE INSTITUTO PRESERVARTE, 
PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do 
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos 
Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimen-
to Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o INSTITUTO PRESERVARTE, pessoa jurídica, com sede na Avenida 
Presidente Vargas, 378, Centro, no município de João Neiva, inscrita no CNPJ n.º 06.151.516/0001/13, representada neste 
ato pelo (a), Sr.(a) Ana Carmem Casara, Brasileira, residente e domiciliado(a) Rua Jatobás, nº 57, Bairro Floresta, no mu-
nicípio de João Neiva, portadora do CPF n.º 618.719.740-20, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0019, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente a Senhora Ana Carmem Casara, portadora do CPF 
nº 618.719.740-20 e RG nº 8034800097-RS, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;
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c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;
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l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 125.400,00 (Cento e vinte cinco mil e quatro-
centos reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 125.400,00 (Cento e vinte cinco mil e quatrocentos reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.
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CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0173, no Banco Banestes, na Conta Corrente nº 
31.751.993, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.
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8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. As prestações de contas serão avaliadas:
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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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
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decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao INSTITUTO PRESERVARTE, se após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no 
respectivo termo e na legislação vigente.



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 111

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

ANA CARMEM CASARA

INSTITUTO PRESERVARTE

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336348

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 
JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNÍCIPIO DE IBIRAÇU,, inscrito no CNPJ nº 26.741.711/0001-00, 
sediado na Rua dos Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCE-
DENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano, Sra. Giseli Vieira Crema e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDA-
DANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, pessoa jurídica, com sede à Rua Paulo Roberto de Angeli, S/N, Bairro Centro, no município de 
Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 10.653.530/0001-92, representada neste ato pelo (a), Srª. Pollianny Siqueira Silva Santos, 
Brasileira, residente e domiciliado (a) Avenida Cond”Eu, nº. 109, Bairro Centro, no município de Ibiraçu, portador do CPF 
n.º 071.290.557-07, denominada para este instrumento particular simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 0018 de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 
13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo a 
este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor ( a) da Proponente o Senhora Pollianny Siqueira Silva Santos, por-
tador do RG. Nº 1.094.915-ES e portador do CPF n.º 071.290.557-07, que se responsabilizará, de forma solidária, pela 
execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:
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a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;
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k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 313.556,10 (Trezentos e treze mil, quinhentos 
e cinquenta e seis reais e dez centavos) da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 313.556,10( Trezentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
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b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0148, no Banco do Banestes, na Conta Corrente 
nº 31.895.089, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o 
art. 51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
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§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma integral 
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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
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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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência de 01(um) ano contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;
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i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados à Associação Amigos da Justiça, Cida-
dania, Educação e Arte, se após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto 
pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.Ibiraçu-ES, 10 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

POLLIANNY SIQUEIRA SILVA SANTOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336361

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE IPPES – INSTITUTO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA OS FINS QUE 
ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos Curi-
ós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica, com sede à Rua Geraldo Furieri, nº. 48, Bairro 
Bela Vista, no município de Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 07.001.839/0001-93, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Her-
lon Mohamad de Almeida Hemaidan, Brasileiro, residente e domiciliado(a) Rua Geraldo Furieri, nº. 68, Bairro Bela Vista, 
no município de Ibiraçu, portador do CPF n.º 765.090.957-34, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0015, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente o Senhor Herlon Mohamad de Almeida Hemaidan, 
portador do CPF nº 765.090.957-34 e RG nº 630.789-ES, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das 
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;
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j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá à 
PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
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a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 2112-1, no Banco do Brasil, na Conta Corrente 
nº 16.218-3, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e
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V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, 
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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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
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h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
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que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao IPPES – Instituto de Políticas Públicas 
e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, se após a consecução do objeto, não forem necessá-
rios para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

HERLON MOHAMAD DE ALMEIDA HEMAIDAN

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336358

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 010/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE INSTITUTO PRESERVARTE, 
PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNÍCIPIO DE IBIRAÇU, inscrito no CNPJ nº 26.741.711/0001-
00, sediado na Rua dos Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CON-
CEDENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de As-
sistência Social e Desenvolvimento Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o INSTITUTO PRESERVARTE, 
pessoa jurídica, com sede na Avenida Presidente Vargas, 378, Centro, no município de João Neiva, inscrita no CNPJ n.º 
06.151.516/0001/13, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Ana Carmem Casara, Brasileira, residente e domiciliado(a) 
Rua Jatobás, nº 57, Bairro Floresta, no município de João Neiva, portadora do CPF n.º 618.719.740-20, denominada 
para este instrumento particular simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com 
fundamento no Processo Administrativo nº. 0018, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente a Senhora Ana Carmem Casara, portadora do CPF 



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 126

nº 618.719.740-20 e RG nº 8034800097-RS, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do 
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Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de con-
tas, bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 51.170,00 (Cinquenta e um mil, cento e setenta 
reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 51.170,00 (Cinquenta e um mil, cento e setenta reais)



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 128

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0173, no Banco Banestes, na Conta Corrente nº 
31.753.197, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 129

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma integral 
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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. A Administração Pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta 
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dias), contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 131

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
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13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao INSTITUTO PRESERVARTE, se após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no 
respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 10 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

ANA CARMEM CASARA

INSTITUTO PRESERVARTE

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336362

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE IPPES – INSTITUTO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA OS FINS QUE 
ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos Curi-
ós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica, com sede à Rua Geraldo Furieri, nº. 48, Bairro 
Bela Vista, no município de Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 07.001.839/0001-93, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Her-
lon Mohamad de Almeida Hemaidan, Brasileiro, residente e domiciliado(a) Rua Geraldo Furieri, nº. 68, Bairro Bela Vista, 
no município de Ibiraçu, portador do CPF n.º 765.090.957-34, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0009, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente o Senhor Herlon Mohamad de Almeida Hemaidan, 
portador do CPF nº 765.090.957-34 e RG nº 630.789-ES, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das 
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;
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g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 52.250,00 (Cinquenta e dois mil, duzentos e 
cinquenta reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 52.250,00 (Cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 2112-1, no Banco do Brasil, na Conta Corrente 
nº 16.217-5, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 
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comprovação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 17/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;
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b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, 
a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.
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13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao IPPES – Instituto de Políticas Públicas 
e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, se após a consecução do objeto, não forem necessá-
rios para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

HERLON MOHAMAD DE ALMEIDA HEMAIDAN

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336347

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 
JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNÍCIPIO DE IBIRAÇU,, inscrito no CNPJ nº 26.741.711/0001-00, 
sediado na Rua dos Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCE-
DENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano, Sra. Giseli Vieira Crema e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDA-
DANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, pessoa jurídica, com sede à Rua Paulo Roberto de Angeli, S/N, Bairro Centro, no município de 
Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 10.653.530/0001-92, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Pollianny Siqueira Silva Santos, 
Brasileira, residente e domiciliado (a) Avenida Cond”Eu, nº. 109, Bairro Centro, no município de Ibiraçu, portador do CPF 
n.º 071.290.557-07, denominada para este instrumento particular simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 0017 de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 
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13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente o Senhora Pollianny Siqueira Silva Santos, portador 
do RG. Nº 1.094.915-ES e portador do CPF n.º 071.290.557-07, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execu-
ção das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
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oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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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4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 594.657,25(Quinhentos e noventa e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021
R$ 594.657,25 (Quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0148, no Banco do Banestes, na Conta Corrente 
nº 31.895.147, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o 
art. 51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.
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Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma integral 
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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.
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8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência de 01(um) ano, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
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órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados à Associação Amigos da Justiça, Cida-
dania, Educação e Arte, se após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto 
pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 10 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

POLLIANNY SIQUEIRA SILVA SANTOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336359

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE IPPES – INSTITUTO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA OS FINS QUE 
ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do 
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos 
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Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica, com sede à Rua Geraldo Furieri, nº. 48, Bairro 
Bela Vista, no município de Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 07.001.839/0001-93, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Her-
lon Mohamad de Almeida Hemaidan, Brasileiro, residente e domiciliado(a) Rua Geraldo Furieri, nº. 68, Bairro Bela Vista, 
no município de Ibiraçu, portador do CPF n.º 765.090.957-34, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0015, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente o Senhor Herlon Mohamad de Almeida Hemaidan, 
portador do CPF nº 765.090.957-34 e RG nº 630.789-ES, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das 
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
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e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.
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CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), da seguinte 
forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 2112-1, no Banco do Brasil, na Conta Corrente 
nº 16.218-3, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:
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a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública observará os prazos previstos na 
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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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 152

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, 
a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
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a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao IPPES – Instituto de Políticas Públicas 
e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, se após a consecução do objeto, não forem necessá-
rios para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

HERLON MOHAMAD DE ALMEIDA HEMAIDAN

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336349

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 011/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 
JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.
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Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNÍCIPIO DE IBIRAÇU,, inscrito no CNPJ nº 26.741.711/0001-00, 
sediado na Rua dos Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCE-
DENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano, Sra. Giseli Vieira Crema e, do outro lado, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDA-
DANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, pessoa jurídica, com sede à Rua Paulo Roberto de Angeli, S/N, Bairro Centro, no município de 
Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 10.653.530/0001-92, representada neste ato pelo (a), Srª. Pollianny Siqueira Silva Santos, 
Brasileira, residente e domiciliado (a) Avenida Cond”Eu, nº. 109, Bairro Centro, no município de Ibiraçu, portador do CPF 
n.º 071.290.557-07, denominada para este instrumento particular simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 014/2021 de 05/01/2021 e na Lei Federal 
nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo a 
este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor ( a) da Proponente o Senhora Pollianny Siqueira Silva Santos, por-
tador do RG. Nº 1.094.915-ES e portador do CPF n.º 071.290.557-07, que se responsabilizará, de forma solidária, pela 
execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;
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c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 156

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 313.556,10 (Trezentos e treze mil, quinhentos 
e cinquenta e seis reais e dez centavos) da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021
R$ 314.455,50( Trezentos e quatorze mil, quatrocentos e cin-

quenta e cinco reais e cinquenta centavos)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0148, no Banco do Banestes, na Conta Corrente 
nº 31.895.030, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o 
art. 51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, 



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 157

acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma integral 
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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
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8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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.
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CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência de 01(um) ano contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
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Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados à Associação Amigos da Justiça, Cida-
dania, Educação e Arte, se após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto 
pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 10 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

POLLIANNY SIQUEIRA SILVA SANTOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE

PROPONENTE
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TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336355

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE INSTITUTO PRESERVARTE, 
PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do 
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua 
dos Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o INSTITUTO PRESERVARTE, pessoa jurídica, com sede 
na Avenida Presidente Vargas, 378, Centro, no município de João Neiva, inscrita no CNPJ n.º 06.151.516/0001/13, repre-
sentada neste ato pelo (a), Sr.(a) Ana Carmem Casara, Brasileira, residente e domiciliado(a) Rua Jatobás, nº 57, Bairro 
Floresta, no município de João Neiva, portadora do CPF n.º 618.719.740-20, denominada para este instrumento particular 
simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Admi-
nistrativo nº. 0020, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas 
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente a Senhora Ana Carmem Casara, portadora do CPF 
nº 618.719.740-20 e RG nº 8034800097-RS, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.
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II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;
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s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 125.400,00 (Cento e vinte cinco mil e quatro-
centos reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 125.40,00 (Cento e vinte cinco mil e quatrocentos reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0173, no Banco Banestes, na Conta Corrente nº 
31.752.637, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
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improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
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I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a 
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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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/05/2022, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao INSTITUTO PRESERVARTE, se após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no 
respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

ANA CARMEM CASARA

INSTITUTO PRESERVARTE

PROPONENTE
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TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336352

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE IPPES – INSTITUTO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA OS FINS QUE 
ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos Curi-
ós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica, com sede à Rua Geraldo Furieri, nº. 48, Bairro 
Bela Vista, no município de Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 07.001.839/0001-93, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Her-
lon Mohamad de Almeida Hemaidan, Brasileiro, residente e domiciliado(a) Rua Geraldo Furieri, nº. 68, Bairro Bela Vista, 
no município de Ibiraçu, portador do CPF n.º 765.090.957-34, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0016, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente o Senhor Herlon Mohamad de Almeida Hemaidan, 
portador do CPF nº 765.090.957-34 e RG nº 630.789-ES, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das 
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
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se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 170

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais), 
da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 2112-1, no Banco do Brasil, na Conta Corrente 
nº 16.216-7, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela 
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Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estan-
do sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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, 
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sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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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8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.
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11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao IPPES – Instituto de Políticas Públicas 
e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, se após a consecução do objeto, não forem necessá-
rios para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE
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GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

HERLON MOHAMAD DE ALMEIDA HEMAIDAN

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336351

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE IPPES – INSTITUTO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA OS FINS QUE 
ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUN-
DO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua dos Curi-
ós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, o IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica, com sede à Rua Geraldo Furieri, nº. 48, Bairro 
Bela Vista, no município de Ibiraçu, inscrita no CNPJ n.º 07.001.839/0001-93, representada neste ato pelo (a), Sr.(a) Her-
lon Mohamad de Almeida Hemaidan, Brasileiro, residente e domiciliado(a) Rua Geraldo Furieri, nº. 68, Bairro Bela Vista, 
no município de Ibiraçu, portador do CPF n.º 765.090.957-34, denominada para este instrumento particular simplesmente 
de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 
0010, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente o Senhor Herlon Mohamad de Almeida Hemaidan, 
portador do CPF nº 765.090.957-34 e RG nº 630.789-ES, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das 
atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;

d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.
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e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;

m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;
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n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 331.170,00 (Trezentos e trinta e um mil, cento 
e setenta reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021
R$ 331.170,00 (Trezentos e trinta e um mil, cento e setenta 

reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 2112-1, no Banco do Brasil, na Conta Corrente 
nº 15.813-5, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.
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6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.

8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 
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e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano 
de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. 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 re-
sulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 180

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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;
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j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao ao IPPES – Instituto de Políticas Pú-
blicas e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, se após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação 
vigente.

Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.
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DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

HERLON MOHAMAD DE ALMEIDA HEMAIDAN

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROPONENTE

TERMO DE FOMENTO
Publicação Nº 336350

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 
JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE, PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do 
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE IBIRAÇU - FIA, inscrito no CNPJ nº 19.114.526/0001-20, sediado na Rua 
dos Curiós, s/n, Bairro Professora Ericina, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DIEGO KRENTZ, e pela Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Sra. Giseli Vieira Crema, e, do outro lado, ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO 
E ARTE, pessoa jurídica, com sede à Rua Paulo Roberto de Angeli, S/N, Bairro Centro, no município de Ibiraçu, inscrita no 
CNPJ n.º 10.653.530/0001-92, representada neste ato pelo (a), Srª. Pollianny Siqueira Silva Santos, Brasileira, residente 
e domiciliado (a) Avenida Cond”Eu, nº. 109, Bairro Centro, no município de Ibiraçu, portador do CPF n.º 071.290.557-07, 
denominada para este instrumento particular simplesmente de PROPONENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO com fundamento no Processo Administrativo nº. 0021, de 05/01/2021 e na Lei Federal nº. 13.019, de 31 de 
Julho de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a(o) FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, conforme Plano de Trabalho anexo 
a este Termo, o qual é parte integrante e indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO

2.1. O presente Termo de Fomento terá como gestor(a) da Proponente a Senhora Pollianny Siqueira Silva Santos, portador 
do RG. Nº 1.094.915-ES e portador do CPF n.º 071.290.557-07, que se responsabilizará, de forma solidária, pela execu-
ção das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria.

2.2. A Concedente nomeia como gestora do presente Termo de Fomento a Senhora, Delziene Santos Bianchessi, portadora 
do RG nº 1.754.924 - ES e do CPF nº 095.015.327-39, conforme Portaria Municipal nº 21.148/2021 de 05/02/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS

I. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:

a) Fornecer os recursos para a execução do objeto;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo;

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação durante a vigência do objeto;
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d) Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no Plano de 
Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente;

d.1) A prestação de contas do mês de dezembro será feita até o dia 10 (dez) do mês subsequente.

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição dos re-
cursos transferidos;

f) Notificar a celebração deste instrumento à Câmara Municipal de Ibiraçu-ES;

g) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado;

h) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente;

i) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os princípios da legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar 
se houve aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei nº. 13.019 de 31/07/2014.

II. SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE:

a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do presente Termo de Fomento. No caso de paralisação das atividades, 
a Administração Pública poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua 
descontinuidade;

b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle 
da execução do objeto;

c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos 
e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE;

d) Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso;

e) Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao fun-
cionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer 
oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e manter os comprovantes arquivados;

f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas 
integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas;

g) Identificar o número deste Termo de Fomento no corpo dos documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para 
anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa 
for paga parcialmente com recursos do objeto;

h) Divulgar este Termo de Fomento em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e 
dos estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do Ins-
trumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da prestação de contas, 
bem como atender à Lei Federal nº. 12.527/2011;

i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da legislação aplicável, mediante procedi-
mento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência;

j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas dos pro-
gramas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos pra-
ticados na execução deste Termo de Fomento e deixar e adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pela 
Administração Pública;

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação dos profissionais e pagamento dos 
respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras 
entidades, congêneres ou não;

l) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos;
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m) Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais ou recibo de autônomo (RPA), com a devida identificação do 
Termo de Parceria, ficando vedadas informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados ou ajustados de forma a permitir 
a conferência atinente à regularidade dos valores pagos;

n) Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira;

o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando todas as mo-
vimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária;

p) Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;

q) Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição para a execução do objeto;

r) Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes;

s) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o Plano de 
Trabalho;

t) Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas quantitativas e atendimentos 
de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho;

u) Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de exercícios anterio-
res, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal;

v) Comunicar a CONCEDENTE a substituição dos responsáveis pela Proponente, assim como alterações em seu Estatuto.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL

4.1. A organização da sociedade civil terá responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, não implicando responsa-
bilidade 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.

4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre a CONCEDENTE e 
o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente exercício, a CONCEDENTE transferirá 
à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o valor de R$ 216.190,47 (Duzentos e dezesseis, cento e 
noventa mil e quarenta e sete reais), da seguinte forma:

FEVEREIRO/2021 R$ 216.190,47 (Duzentos e dezesseis, cento e noventa mil e quarenta e sete reais)

5.2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto 
poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo 
cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) 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;

c) 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.
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CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da PRO-
PONENTE, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na Agência nº 0148, no Banco Banestes, na Conta Corrente nº 
31.895.105, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização, conforme dispõe o art. 
51, da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), pessoa 
física ou jurídica, inclusive dos prestadores de serviços, vedado usar cheques para saques ou quaisquer pagamentos. Toda 
a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação 
do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.3. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a realiza-
ção de pagamentos em espécie – mediante justificativa devidamente comprovada.

6.4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.1poderão ser utilizados pela Pro-
ponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições previstas neste instrumento, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, caso não efetue a boa execução dos recursos (art. 52, Lei nº 13.019/2014).

6.6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de novos Termos de 
Fomento, acordos ou ajustes com a Administração Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

7.1. A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebi-
mento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) inexecução do objeto;

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter de emer-
gência.

Parágrafo Único: Compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua 
utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao 
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas.

I - extrato da conta bancária específica;

II - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

III - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

V -lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos de forma parcial 
a cada mês e de forma integral 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.
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8.2. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previs-
tos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

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 realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3. 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.

8.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão 
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5. 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.

8.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput 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 com-
provação de resultados.

§ 2º 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.

8.7. 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 justificada-
mente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas 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.

8.8. As prestações de contas serão avaliadas:
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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 re-
sulte em dano ao erário;

III - 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.

8.9. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10. 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.

8.11. 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 NONA – DA VIGÊNCIA

9.1.Este Instrumento tem sua vigência de 01(um) ano, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à 
Administração Pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.

9.2. A prorrogação de ofício da vigência do Termo de Fomento deve ser feita pela Administração Pública quando ela der 
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES

10.1. Fica ainda proibido à PROPONENTE:

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não;

b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente;

c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento;

d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração;

e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de Fomento;

f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços;

g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento;

i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) pactuada no Plano 
de Trabalho;

j) Realizar despesas com:

j.1) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se 
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decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias;

j.2) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educa-
tivo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal;

j.3) Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências do art. 46 da 
Lei nº 13.019/2014;

j.4) pagamento de despesa bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA

11.1. O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer momento, ficando as 
partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. O prazo mínimo de antecedência para a notifica-
ção da rescisão será de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 42, inciso XVI, da Lei nº 13.019/2014.

11.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas pac-
tuadas, particularmente quando constatada pela CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo 
ao plano de trabalho original, mediante proposta devidamente formalizada e justificada.

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação da CONCEDENTE e aprovação do 
Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação espe-
cífica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

c) 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 organi-
zação da sociedade civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na letra “b” desta cláusula.

13.2. As sanções estabelecidas nas letras “b” e “c” desta cláusula são de competência exclusiva do(a) Secretário(a) Mu-
nicipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penali-
dade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibiraçu-ES para esclarecer as dúvidas de interpretações deste Instrumento 
que não possam ser resolvidas administrativamente, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, observado ainda, o 
art. 42, inciso XVII, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos serão doados ao INSTITUTO PRESERVARTE, se após a 
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no 
respectivo termo e na legislação vigente.
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Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 que não foram mencionados neste instrumento.

15.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente Instru-
mento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibiraçu-ES, 06 de Fevereiro de 2021.

DIEGO KRENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDENTE

GISELI VIEIRA CREMA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCEDENTE

POLLIANNY SIQUEIRA SILVA SANTOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE

PROPONENTE
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Itaguaçu

Prefeitura

LEI N.º 1.783/2021
Publicação Nº 336206

LEI N.º 1.783/2021

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI MUNICIPAL 
N° 1.775/2020, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU PARA O EXERCÍCIO FINANCEI-
RO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O artigo 6° da Lei Municipal n° 1.775/2020, que estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de Itaguaçu-ES 
para o exercício financeiro de 2020 tem um percentual acrescido de 40%, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de 50% (cinq-enta por 
cento) do total do orçamento para 2021, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n° 4.320, de 27 de março de 1964, 
mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

b) Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c) Os provenientes de excesso de arrecadação.”

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES, 22 de fevereiro de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON

Prefeito Municipal

Publicada em 22/02/2021

LUÍS AMÉRICO COSER

Secretário Municipal de Administração

Decreto nº. 9.819/2021
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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021
Publicação Nº 336267

 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 006/2021

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, dia 15/03/2021 às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65. Objeto: 
Registro de Preços para futura aquisição de Líquido P13 (Gás de Cozinha), Carga de Gás GLP (Gás de Cozinha) e Cilindro 
de Gás P45 - Botijão de 45KG. EDITAL através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais informações Tel: (27) 3720-4916.

ID: 2021.036E0700001.02.0001

Itarana, 01 de março de 2021

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 154/2021
Publicação Nº 336202

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 154/2021

Processo n° 001023/2021 de 25/02/2021.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, 
Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Vander Patricio, brasileiro, casado, residente na Rua Valentin de Martin n° 409, 
Centro - Itarana/ES, portador do CPF nº 096.803.847-64 e pela Secretária Municipal de Saúde, Srª Vanessa Arrivabene, 
brasileira, divorciada, residente na Rua José Colnago n° 720, Centro - Itarana/ES, portadora do CPF nº 030.987.947-71.

CONTRATADA: MARCIA CRISTINA CHAMMA LOPES, brasileira, casada, residente nesta cidade, portadora do CPF nº 
110.547.368-63, RG nº 13.078.182-SP e CREFITO/ES n° 025432-F.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 856/2008 
que “Autoriza o Executivo Municipal a realizar contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da CF e dá outras providências”, pela Lei Municipal n° 
814/2008, que “Dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Secretaria Municipal de Saúde 
de Itarana e dá outras providências”, e pela Lei Municipal nº 373/91 que “Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras 
providências”, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, como Fisioterapeuta, Nível 
VII, Padrão de Vencimento A, com vencimento-base de R$ 2.227,68 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e 
oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária da CONTRATADA será de 30 (trinta) horas semanais, e suas atribuições serão exer-
cidas de acordo com o plano de trabalho a ser determinado pelo Secretário respectivo com observância da Lei Municipal 
n° 814/2008.

http://www.itarana.es.gov.br
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CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os seguin-
tes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia médica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato e res-
ponsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita aos mesmos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime de res-
ponsabilidade, vigente para os servidores públicos municipais e será vinculada para efeito previdenciário, ao Regime Geral 
de Previdência Social, na forma da Lei 9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem como termo inicial o dia 03 de março de 2021 e termo final em 
31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilateral, pela Administração;

7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os serviços prestados, devidamente apurada em sindicância adminis-
trativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir questões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus efeitos legais.

Itarana/ES, 01 de março de 2021.

CONTRATANTE:

VANDER PATRICIO

Prefeito do Município de Itarana

VANESSA ARRIVABENE

Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:

MARCIA CRISTINA CHAMMA LOPES

TESTEMUNHAS: _______________________________________________
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 155/2021
Publicação Nº 336280

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 155/2021

Processo n° 001046/2021 de 26/02/2021.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, 
Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Vander Patricio, brasileiro, casado, residente na Rua Valentin de Martin n° 409, 
Centro - Itarana/ES, portador do CPF nº 096.803.847-64 e pela Secretária Municipal de Saúde, Srª Vanessa Arrivabene, 
brasileira, divorciada, residente na Rua José Colnago n° 720, Centro - Itarana/ES, portadora do CPF nº 030.987.947-71.

CONTRATADA: REGIANE PEREIRA GONCALVES, brasileira, casada, portadora do CPF nº 131.474.847-50 e RG nº 3.425.741-
ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 856/2008 
que “Autoriza o Executivo Municipal a realizar contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da CF e dá outras providências”, pela Lei Municipal n° 
814/2008, que “Dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Secretaria Municipal de Saúde 
de Itarana e dá outras providências”, e pela Lei Municipal nº 373/91 que “Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras 
providências”, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, como Atendente de Consul-
tório Odontológico, Nível I, Padrão de Vencimento A, com vencimento-base de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária da CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, e suas atribuições serão 
exercidas de acordo com o plano de trabalho a ser determinado pelo Secretário respectivo com observância da Lei Muni-
cipal n° 814/2008.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os seguin-
tes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia médica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato e res-
ponsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita aos mesmos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime de res-
ponsabilidade, vigente para os servidores públicos municipais e será vinculada para efeito previdenciário, ao Regime Geral 
de Previdência Social, na forma da Lei 9.717/98.



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 194

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem como termo inicial o dia 03 de março de 2021 e termo final em 
09 de junho de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilateral, pela Administração;

7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os serviços prestados, devidamente apurada em sindicância adminis-
trativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir questões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus efeitos legais.

Itarana/ES, 01 de março de 2021.

CONTRATANTE:

VANDER PATRICIO

Prefeito do Município de Itarana

VANESSA ARRIVABENE

Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:

REGIANE PEREIRA GONCALVES

TESTEMUNHAS: _______________________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 156/2021
Publicação Nº 336281

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 156/2021

Processo n° 001035/2021 de 26/02/2021.

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 
nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. 
Vander Patricio, brasileiro, casado, residente na Rua Valentin de Martin n° 409, Centro - Itarana/ES, portador do CPF nº 
096.803.847-64.

CONTRATADA: MARIA APARECIDA SIMAO DOS PASSOS, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 022.693.387-31 e RG nº 
1.238.817-ES, residente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Re-
muneração do Magistério Público Municipal de Itarana, estabelece normas de enquadramento e diretrizes gerais para a ava-
liação de desempenho, institui tabelas de vencimentos e dá outras providências”, que se regerá pelas seguintes cláusulas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atuar na EMEIEF 
“Santa Terezinha Ana Gomes de Abreu Toniato”, como Professor A-PA, Nível III, Padrão de Vencimento A, obedecendo às 
normas legais atinentes ao Magistério Público Municipal, perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) horas semanais, com 
vencimento base de R$ 1.803,84 (um mil oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento será efetuado com recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica - 70%.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os seguin-
tes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia médica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato e res-
ponsabilidade de autoridade solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita aos mesmos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime de res-
ponsabilidade, vigente para os servidores públicos municipais e será vinculada para efeito previdenciário, ao Regime Geral 
de Previdência Social, na forma da Lei 9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem como termo inicial o dia 03 de março de 2021 e termo final de 
acordo com o calendário escolar do ano letivo de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilateral, pela Administração;

7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os serviços prestados, devidamente apurada em sindicância adminis-
trativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir questões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 01 de março de 2021.

CONTRATANTE:

VANDER PATRICIO

Prefeito do Município de Itarana/ES
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CONTRATADA:

MARIA APARECIDA SIMAO DOS PASSOS

TESTEMUNHAS: _______________________________________________

PORTARIA Nº 101/2021
Publicação Nº 336221

PORTARIA Nº 101/2021

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, V, e nos 
termos do art. 114, II, “a”, todos da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no processo administrativo nº 001009/2021, da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente - SEMAMA.

RESOLVE:

Art. 1º - INTERROMPER as férias do servidor MARCO ANTONIO ELIAS MILLI, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente - SEMAMA, matrícula nº 003219, programada para usufruir no período de 01/03/2021 a 30/03/2021, a 
partir do dia 11/03/2021, por necessidade imperiosa do serviço, conforme previsto no Art. 111 da Lei Complementar nº 
001/2008, o mesmo reprogramou suas férias para o dia 03/05/2021 a 22/05/2021.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 01 de março de 2021.

VANDER PATRICIO

Prefeito do Município de Itarana

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 103/2021
Publicação Nº 336209

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 103/2021

Processo n° 001019/2021 de 25/02/2021.

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 
nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. 
Vander Patricio, brasileiro, casado, residente na Rua Valentin de Martin n° 409, Centro - Itarana/ES, portador do CPF nº 
096.803.847-64.

CONTRATADA: MARIA EUNICE DIAS DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora do CPF n° 030.863.866-22 e RG nº 
1.788.189-DF, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a cláusula primeira, que passará a viger com a seguinte redação:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para atuar na EMEIEF 
“Santo Antônio do Sossego”, EMEIEF “Baixo Sossego”, EMEIEF “Luiza Grimaldi” e EMEIEF “Fazenda Camilo Bridi”, como 
Professor B-PB, Nível II, Padrão de Vencimento A, obedecendo às normas legais atinentes ao Magistério Público Municipal, 
perfazendo um total de 19 (dezenove) horas semanais, com vencimento base de R$ 1.370,92 (um mil trezentos e setenta 
reais e noventa e dois centavos).

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 02 de março de 2021.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 01 de março de 2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: MARIA EUNICE DIAS DOS SANTOS

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

RESUMO DO CONTRATO Nº 013/2021
Publicação Nº 336338

TERMO DE RESUMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 013/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES;
CONTRATADA: AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA - EPP, CNPJ nº 00.836.820/0001-18
OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

AMPARO: Pregão Presencial nº 003/2021

VALOR GLOBAL: R$49.507.20 (quarenta e nove mil quinhentos e sete reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação em Diario Oficial.

ID: 2021.036E0700001.01.0003

Itarana, 01 de março de 2021

Vander Patrício

Prefeito do Município de Itarana

RESUMO DO CONTRATO Nº 014/2021
Publicação Nº 336339

TERMO DE RESUMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 014/2021.
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES;

CONTRATADA: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n°. 32.323.986/0001-27

OBJETO: Construção da nova rede de distribuição de água potável, Bairro Cohab, Itarana/ES.

AMPARO: Carta Convite nº 001/2021

VALOR GLOBAL: R$225.691,12 (duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa e um reais e doze centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do primeiro dia útil subse-
quente ao da publicação em Diario Oficial.

ID: 2021.036E0700001.01.0004

Itarana, 01 de março de 2021

Vander Patrício

Prefeito do Município de Itarana

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 010/2021
Publicação Nº 336215

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 010/2021

Processo n° 001012/2021 de 24/02/2021.
Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADO: THIAGO BRAGANCA MARTINS BONISSON

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento, processo nº 001012/2021 de 24/02/2021 e com base na Cláusula Séti-
ma, item 7.2 do Contrato de Trabalho nº 010/2021, efetua a presente rescisão amigável nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica rescindido, a pedido, o Contrato Administrativo de Trabalho nº 010/2021, do servidor THIAGO BRAGANCA MARTINS 
BONISSON, MÉDICO, a partir do dia 01/03/2021, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas abai-
xo, para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 01 de março de 2021.

CONTRATANTE:

VANDER PATRICIO

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADO:

THIAGO BRAGANCA MARTINS BONISSON

TESTEMUNHAS: _______________________________________________
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TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 060/2021
Publicação Nº 336213

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 060/2021

Processo n° 001014/2021 de 24/02/2021.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: ISABELA ARMANI CAETANO DE ALMEIDA

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento, processo nº 001014/2021 de 24/02/2021 e com base na Cláusula Séti-
ma, item 7.2 do Contrato de Trabalho nº 060/2021, efetua a presente rescisão amigável nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, a pedido, o Contrato Administrativo de Trabalho nº 060/2021, da servidora ISABELA ARMANI CAETANO DE 
ALMEIDA, MÉDICA, a partir do dia 01/03/2021, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas abai-
xo, para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 01 de março de 2021.

CONTRATANTE:

VANDER PATRICIO

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

ISABELA ARMANI CAETANO DE ALMEIDA

TESTEMUNHAS: _______________________________________________
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Jaguaré

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 - PREFEITURA
Publicação Nº 336287

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020

A Prefeitura de Municipal de Jaguaré - ES, torna público a abertura de processo licitatório, que tem por objeto Contratação 
de empresa de Construção Civil com fornecimento de materiais e execução de serviços – constantes na tabela IOPES, para 
realização de pequenos reparos, em prédios públicos, Código Remessa nº 2021.038E0700001.01.0002, que será realizada 
dia 15 de março de 2021, às 09h, no prédio da Prefeitura, julgamento será maior percentual de desconto. Informações 
através do email:licitacoes@jaguare.es.gov.br, site: jaguare.es.gov.br.

Jaguaré-ES, 26 de fevereiro de 2021.

Marcos Antônio Guerra Wandermurem

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 01/2021 - EDUCAÇÃO
Publicação Nº 336266

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000001/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PROCESSO: Nº 001176/2021

CÓDIGO DE REMESSA DE CONTRATAÇÃO: 2021.038E0600001.09.0001

Em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação, para contratação da em-
presa JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.923.577/0001-
91, vencedora nos itens 1 , 4 , 7 , 8 , 9 , 13 , 14 , 19 , 23 , 24 , 25 , 26 , 28 , 32 , 33 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 , 46 
, 47 , 49 , 51 , 53 , 55 , 58 , 59 , 62 , 63 , 64 , 67 , 68 , 71 , 73 , 74 , 75 , 79 , 80 , 85 , 89 , 90 , 91 , 92 , 94 , 98 , 99 
, 103 , 104 , 105 , 106 , 108 , 109 , 111 , 112 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 124 , 125 , 128 , 129 , 130 e 133 no valor 
total de R$ 75.982,85 e SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 01.146.578/0001-13, vencedora nos itens 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 
21 , 22 , 27 , 29 , 30 , 31 , 34 , 35 , 36 , 41 , 44 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 57 , 60 , 61 , 66 , 68 , 69 , 70 , 72 , 76 , 77 , 78 
, 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 93 , 95 , 96 , 97 , 100 , 101 , 102 , 107 , 110 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 123 , 126 , 
127 e 132 no valor total de R$ 127.548,80, cujo objeto consiste na Aquisição de material de consumo (gêneros alimentí-
cios) em caráter emergencial para o preparo de merenda escolar, e determino a emissão da respectiva nota de empenho.

Jaguaré-ES, 01 de março de 2021.

Maria Aparecida Costalonga

Secretária Municipal de Educação.

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2021 - SAÚDE
Publicação Nº 336366

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.
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CONTRATADA: BAR, RESTAURANTE E PIZZARIA SKINÃO LTDA

OBJETIVO: Formalização de Registro de Preços para Contratação de Empresa(s) Especializada(s) e habilitada(s) no forne-
cimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal 
de Saúde (UMI/Maternidade Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Programa de Combate às Carências Nutricionais e 
demais Setores, Código Remessa, Código Remessa nº 2021.038E0500001.02.0002

DO VALOR: O valor global do presente ata de registro de preço é de R$ 16.335,00 (Dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de 
sua assinatura, vedada a sua prorrogação.

Jaguaré-ES, 01 de março de 2021.

TANIA MARIA PARIZ XAVIER

Secretária Municipal de Saúde

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2021 - SAÚDE
Publicação Nº 336367

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

CONTRATADA: J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

OBJETIVO: Formalização de Registro de Preços para Contratação de Empresa(s) Especializada(s) e habilitada(s) no forne-
cimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal 
de Saúde (UMI/Maternidade Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Programa de Combate às Carências Nutricionais e 
demais Setores, Código Remessa, Código Remessa nº 2021.038E0500001.02.0002

DO VALOR: O valor global do presente ata de registro de preço é de R$ 47.225,00 (Quarenta e sete mil duzentos e vinte 
e cinco reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de 
sua assinatura, vedada a sua prorrogação.

Jaguaré-ES, 01 de março de 2021.

TANIA MARIA PARIZ XAVIER

Secretária Municipal de Saúde

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2021 - SAÚDE
Publicação Nº 336368

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0004/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

CONTRATADA: N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP

OBJETIVO: Formalização de Registro de Preços para Contratação de Empresa(s) Especializada(s) e habilitada(s) no forne-
cimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal 
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de Saúde (UMI/Maternidade Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Programa de Combate às Carências Nutricionais e 
demais Setores, Código Remessa, Código Remessa nº 2021.038E0500001.02.0002

DO VALOR: O valor global do presente ata de registro de preço é de R$ 25.860,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e sessenta reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de 
sua assinatura, vedada a sua prorrogação.

Jaguaré-ES, 01 de março de 2021.

TANIA MARIA PARIZ XAVIER

Secretária Municipal de Saúde

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 - SAÚDE
Publicação Nº 336369

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0005/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

CONTRATADA: SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

OBJETIVO: Formalização de Registro de Preços para Contratação de Empresa(s) Especializada(s) e habilitada(s) no forne-
cimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios), destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal 
de Saúde (UMI/Maternidade Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Programa de Combate às Carências Nutricionais e 
demais Setores, Código Remessa, Código Remessa nº 2021.038E0500001.02.0002

DO VALOR: O valor global do presente ata de registro de preço é de R$ 27.133,00 (Vinte e sete mil cento e trinta e três 
reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de 
sua assinatura, vedada a sua prorrogação.

Jaguaré-ES, 01 de março de 2021.

TANIA MARIA PARIZ XAVIER

Secretária Municipal de Saúde
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HERALDO LT 15
Publicação Nº 336278

 

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

EDITAL

O Prefeito Municipal de Jaguaré,

Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições

conferidas por Lei...

FAZ SABER a todos quando virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento,

que conforme processo protocolado nesta Prefeitura sob o no 00096 em 11 de

janeiro de 2021, que o senhor (a) HERALDO JOSE DA CONCEIÇÃO JUNIOR,

brasileiro, solteiro, portador do CPF sob o nº 133.115.687-45, residente e

domiciliado na Rua Valdemar Medeiros, 230, Irmã Tereza Altoé, Jaguaré, Estado do

Espirito Santo, requereu a AUTORIZAÇÃO, nos termos da Lei Municipal nº

661/2006 de 20/06/2006, para a transferência de um imóvel urbano por meio de

Escritura Publica de Compra e Venda, de um terreno de Propriedade do Município

de Jaguaré, situado no lugar denominado loteamento CASAGRANDE ,lote nº 15,

da quadra nº 16, com área de 275,00 m2 (duzentos e setenta e cinco metros

quadrados), com as seguintes confrontações: Norte, com os lotes nº 06 e 07, numa

linha de 11,00 metros, Sul, com a Rua Valdemar Medeiros, numa linha de 11,00

metros,Leste, com o Lote nº 14, numa linha de 25,00 metros, e Oeste, com o Lote nº

16, numa linha de 25,00 metros.

E, para evitar dúvidas futuras e também para dar cumprimento ao estabelecido nos

Parágrafos 1º e 2º do Artigo 2º do Decreto nº 069/2006 de 21 de junho de 2006,

ficam desde já convidados os terceiros interessados para, no prazo de 05 (cinco)

dias, contados a partir da publicação do presente Edital, apresentar nesta Prefeitura,

caso lhes prejudiquem suas pretensões sobre o terreno a ser transferido,

reclamações através de recursos ou embargos por escritos, com provas legais de

seus direitos sobre tal terreno.

Prefeitura Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, aos nove (09) dias do

mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021)

Marcos Antônio Guerra Wandermurem
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 68cc5afb-3493-4a9c-acc6-884c10b1cab9
Edital de Compra e Venda Nº 000008/2021

Pág. 6
000096/2021

Assinado por MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM
732.142.567-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
25/02/2021 15:49:48
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021
Publicação Nº 336451

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar 
e comercial) do município de Jaguaré-ES. ABERTURA: 05 de Abril de 2021, às 09h00min.

LOCAL: Sala de Licitações, sito à Rua Paschoal Brioschi, 405 – Centro – Jaguaré – ES.

INFORMAÇÕES: As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão solicitar o edital através do e-mail 
licitacaosaaejaguare@gmail.com ou pelo site www.saaejaguare.es.gov.br.

Jaguaré-ES, 01 de março de 2021

Suzi Mary Soares Caetano

Presidente da CPL

Port. 004/2021

mailto:licitacaosaaejaguare@gmail.com
http://www.saaejaguare.es.gov.br
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Laranja da Terra

Prefeitura

ERRATA TERMO ADITIVO N° 001/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020
Publicação Nº 336300

ERRATA DO TERMO ADITIVO N° 001/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020, PUBLICAÇÃO N° 323927, EDI-
ÇÃO N° 1681, DOM 11/01/2021

Onde se lê:

TERMO ADITIVO N° 001/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Elieuza Ferrari 02011624746

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação de 07 (sete) impressoras multifuncional (preto) monocromática, 
com franquia de 100 mil cópias e a locação de 04 (quatro) impressoras multifuncional colorida, com franquia de 3.000 mil 
cópias, conforme descrição abaixo:

1) 07 (sete) impressoras multifuncional (preto) monocromática, assim distribuidas: 01 (uma) para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 02 (duas) para atender a Secretaria Municipal de Administração; 01 (uma) para atender 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 01 (uma) para atender a Secretaria do Gabinente do Pre-
feito; 01 (uma) para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Espores; e 01 (uma) para atender a Secretaria 
Municipal de Finanças.

2) 04 (quatro) impressoras multifuncional colorida, assim distribuidas: 01 (uma) para a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social; 01 (uma) para atender Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 01 (uma) para atender Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e 01 (uma) para atender o Gabinete do Prefeito (Setor de Planejamento).

VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00.

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 003 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 003 Secretaria Municipal de Administração

Código: 003003.0412200042.012 Manutenção da Secretaria de Administração

Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Grupo de Fonte: 1 e/ou 2 Recursos do Exercício Corrente e/ou Recursos dos Exercícios Anteriores

Fonte de Recursos: 001 0000 Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: 530 0000 Transferência da União Referente Royalties do Petróleo

Leia-se:

TERMO ADITIVO N° 001/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Elieuza Ferrari 02011624746

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a locação de 07 (sete) impressoras multifuncional (preto) monocromática, 
com franquia de 100 mil cópias e a locação de 04 (quatro) impressoras multifuncional colorida, com franquia de 3.000 mil 
cópias, conforme descrição abaixo:
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1) 07 (sete) impressoras multifuncional (preto) monocromática, assim distribuidas: 01 (uma) para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 02 (duas) para atender a Secretaria Municipal de Administração; 01 (uma) para atender 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 01 (uma) para atender a Secretaria do Gabinente do Pre-
feito; 01 (uma) para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Espores; e 01 (uma) para atender a Secretaria 
Municipal de Finanças.

2) 04 (quatro) impressoras multifuncional colorida, assim distribuidas: 01 (uma) para a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social; 01 (uma) para atender Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 01 (uma) para atender Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e 01 (uma) para atender o Gabinete do Prefeito (Setor de Planejamento).

VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021.

TERMO ADITIVO N° 011/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2017
Publicação Nº 336242

TERMO ADITIVO N° 011/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2017.

CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra

CONTRATADO: Cruz Transportes e Serviços Gerais Eireli ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, no ano letivo 
de 2017, podendo ser prorrogado na forma da Lei, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, e especificações 
constantes no Pregão Presencial n° 006/2017 e Anexos.

VALOR GLOBAL: R$ 848.281,30.

VIGÊNCIA: O prazo do aditivo contratual é de até 29/10/2021 para efetivação de pagamento, sendo que para a execução 
dos serviços são de 155 dias letivos, conforme calendário escolar de 2021, de 19/02/2021 a 18/10/2021, levando-se em 
consideração os dias letivos do contrato original, podendo ser prorrogado em conformidade com o inciso II do artigo 57 
da lei nº 8666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 005 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 007 Fundo M. de Desenv. da Educ. Básica e Valoriz. Prof. da Educação

Código: 005007.1236100112.032 Manutenção do Transporte Escolar Municipal

Elemento de Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Grupo de Fonte: 1 e/ou 2 Recursos do Exercício Corrente e/ou Recursos dos Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: 111 0000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Fonte de Recurso: 113 0000 Transferências do FUNDEB (40%)

Fonte de Recurso: 123 0000
Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Fonte de Recurso: 530 0000 Transferência da União Referente Royalties do Petróleo
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Linhares

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

PORT. 28/21 DE 19/02/2021
Publicação Nº 336261

PORTARIA SAAE LIN Nº 28/2021, DE 19/02/2021.

Dispõe sobre concessão de licença por motivo de luto.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto nº 
1433/2019 de 20/12/2019, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Artigo 147, da Lei Municipal nº 1.347/90 de 25/01/1990 e

Considerando o Processo número 000933/2020.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Licença por motivo de luto ao servidor JONATHAS DE CARVALHO, Agente de Manutenção, matrícula 944, 
no total de oito dias, de 14/09/2020 a 21/09/2020, por motivo do falecimento de seu avô, conforme Certidão de Óbito 
matrícula 0226320155 2020 4 00004 275 0001684 51, emitida em 28/09/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 14/09/2020.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e um.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA

Diretor Geral do SAAE

Matrícula 217
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL 011-2021
Publicação Nº 336383

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL
N° 011/2021

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu pregoeiro e Equipe de Apoio torna-se público que irá realizar 
a abertura da licitação cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimenticios para atender as necessidades da Secretaria 
Muncipal de Assistência Social do Municipal de Mantenópolis/ES.. A licitação será realizada no dia 16 de março de 2021. 
Protocolo: até às 08 horas e 30 minutos. Abertura: 08 horas e 40 minutos, nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Mantenópolis. A íntegra do Edital se encontra disponível para download no sítio eletrônico, www.mantenopolis.es.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 01 de março de 2021.

Erminio Martins de Jesus
Pregoeiro da P.M.M.

AVISO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL 008-021
Publicação Nº 336375

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N° 008/2021
RETIFICAÇÃO E REABERTURA

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio torna-se público a retificação (pla-
nilha de preços) e reabertura do Pregão nº 008/2021, cujo objeto é a Contratação de Empresa/Pessoa Física Especializada 
para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal e Estadual para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, obedecendo as quantidades discriminadas no anexo I, parte integrante deste Edital A licitação 
será realizada no dia 12 de março de 2021. Protocolo: até às 13 horas e 30 minutos. Abertura: 08 horas e 40 minutos, nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Mantenópolis. A íntegra do Edital se encontra disponível para download no sítio 
eletrônico, www.mantenopolis.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 01 de março de 2021.

Erminio Martins de Jesus
Pregoeiro da P.M.M.

AVISO DE RESULTADO - CREDENCIAMENTO 001-2021
Publicação Nº 336297

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO
Nº- 001/2021
OBJETO: credenciamento de empresas para a prestação de Serviços Laboratoriais de Análises Clínicas baseados na tabela 
SUS VIGENTE, da Prefeitura Municipal de Mantenópolis

EMPRESAS VENCEDORAS:

LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 03.578.599/0001-33, com o valor total de R$ 
114.064,53 (cento e quatorze mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e trÊs centavos); LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS MANTENA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.373.970/0003-80, com o valor total de R$ 114.064,53 (cento e 
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quatorze mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); e LABORATÓRIO PAIZANTE, inscrito no CNPJ sob o n° 
08.362.743/0001-13, com o valor total de R$ 114.064,53 (cento e quatorze mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e 
três centavos);

TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 342.193,60 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e três reais e sessenta cen-
tavos).

Mantenópolis/ES, 01 de março de 2021.

Wollmer Cândido de Paula
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO - TP 002-2021 - CONSULTORIA
Publicação Nº 336231

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO
Nº- 002/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria em Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, para atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, compreen-
dendo as especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência, deste edital.
Vencedor: EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EPP

VALOR GLOBAL: R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).

Mantenópolis/ES, 14 de dezembro de 2020.

Cícero Henrique de Souza e Silva
Pregoeiro da P.M.M.

DECRETO 080 - EXONERA CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - WALISON PELENGRINO 
GUIMARÃES - DECRETO 038

Publicação Nº 336489

DECRETO Nº 080, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

“Exonera servidor nomeado através do Decreto Municipal nº 038 de 14 de janeiro de 2021”.

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em especial as confe-
ridas pela Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o pedido do servidor em 10 de fevereiro de 2021, solicitando exoneração a partir do dia 01/03/2021.

DECRETA

Artigo 1º - Fica o Sr. WALISON PELENGRINO GUIMARÃES, servidor público municipal, portador da matrícula funcional 
nº 602785 e inscrito no CPF nº ***.047.446-**, EXONERADO do cargo comissionado de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA, a partir do dia 01 de março de 2021.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 01 de março de 2021.

Hermínio Benjamin Hespanhol
Prefeito Municipal
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Marechal Floriano

Prefeitura

EXTRATO DE ADITIVOS
Publicação Nº 336284

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

CONTRATADA: TEFAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma e pintura do prédio onde funciona a 
Secretaria Municipal de Educação e Esportes, na Sede no município de Marechal Floriano.

VALOR ADITIVADO: R$ 53.461,01 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavos).

DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

CONTRATADA: TEFAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

OBJETO: contratação de empresa para execução de obra de drenagem e pavimentação na Rua de Batatal, na Sede do 
município de Marechal Floriano-ES.

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITIVADO: 120 (cento e vinte) dias.

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2021.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

CONTRATADA: Construtora Hehr Eireli Me.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA DO CMEI FLOMIRO 
ENDLICH CANAL NETO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

VALOR ADITIVADO: R$ 70.722,89 (setenta mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos)

DATA DA ASSINATURA: 24/02/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Publicação Nº 336373

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

ID TCEES 2021.045E0700001.01.0018

A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, através da Comissão de Pregão, torna

público que fará realizar licitação na modalidade “Pregão” tipo “Eletrônico”, através do site https://comprasbr.com.br, 
conforme segue:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09:00hs do dia 02/03/2021.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00hs do dia 12/03/2021.

INFORMAÇÕES: pelo e-mail licitacao.pmmf@gmail.com e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.

Mais informações: telefone (27) 3288-1790/1111, de 8hs às 11hs e de 12hs às 17hs.

https://comprasbr.com.br
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Marechal Floriano-ES, 01 de Março de 2021.

Priscila L. D. Grillo Busato

Pregoeira

RESOLUÇÃO/RETIFICAÇÃO – CMAS. Nº. 008/2021
Publicação Nº 336389

RESOLUÇÃO/RETIFICAÇÃO – CMAS. Nº. 008/2021

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO EM PLENÁRIA DO PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 07ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA

O CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 672/2007 de 12 de abril de 2007 e Lei Municipal nº 1.670 de 21 de 
outubro de 2015.

– CONSIDERANDO que mediante a análise do Plano de Ação anual da Secretaria de Assistência Social no exercício de 
2021, foi aprovado por unanimidade na 07ª reunião extraordinária online do CMAS no dia 26 de Fevereiro de 2021, con-
forme detalhamento na 07ª Ata do CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º – Foi aprovado por unanimidade o Plano de Ação da Assistência Social do Município de Marechal Floriano-ES, para 
o ano de 2021, para a manutenção da transferência financeira do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para o 
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, relativa ao Cofinanciamento Estadual destinado ao custeio dos benefícios 
eventuais e dos serviços continuados da Assistência Social – exercício para o ano de 2021, conforme definido por meio 
das Portarias n° 090-S, de 16 de Junho de 2011, que define critérios, regras e procedimentos para a transferência Fundo 
a Fundo, alterada pela portaria nº 003-S, de 09 de Janeiro de 2013, pela Portaria 103-S, de 26 de Outubro de 2016 e pela 
Portaria nº 105-S, de 26 de Outubro de 2016; Resolução CEAS/ES n° 311, de 14 de Janeiro de 2014, que aprova parâme-
tros e valores de referência dos Pisos referentes ao Cofinanciamento Estadual; Portaria n° 219, de 02 de Janeiro de 2020, 
e publica a relação dos municípios contemplados com o Cofinanciamento Estadual 2020, Fundo a Fundo, contendo os 
valores por bloco de financiamento, detalhados por Piso de Proteção Social. O recurso a ser repassado pelo FEAS será R$ 
30.000,00 (trinta mil) para conta de benefícios eventuais, R$ 72.00,00 (setenta e dois mil) para conta da Proteção Social 
Básica e R$243.245,00 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais) para conta da Proteção Social 
Especial, totalizando R$ 345.245,00 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais) ser repassado em 
2021 ao município de Marechal Floriano. Foi informado no item previsão de recursos do cofinanciamento municipal, o valor 
R$ 1.603.000,00 (um milhão e seiscentos e três mil reais), de recurso ordinário destinado a Assistência Social, conforme 
consta no orçamento municipal para o ano de 2021. Tendo ainda como previsão de recursos federais a serem transferidos 
pelo FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social) o valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais).

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

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

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

Marechal Floriano – ES, 26 de Fevereiro de 2021.

ANA CAROLINA SIMÕES PADILHA

Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Marechal Floriano/ES
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Montanha

Prefeitura

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 001/2021
Publicação Nº 336324

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MONTANHA/ES.

AVISO

Extrato do 1º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 001/2021

Pregão Eletrônico nº 004/2020.

Partes: Fundo Municipal de Saúde e Favorita Comercio e Serviços Ltda.

Fica prorrogado ate dia 05 de Maio de 2021 a vigência do contrato e o prazo para contratação de empresa para aquisição 
de 02 (duas) ambulâncias tipo a, modelo furgão de simples remoção, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste 
Municipio de Montanha, conforme justificativas nos autos do processo.

Ratificação: As demais cláusulas não alteradas ficam ratificadas no ato do Termo Aditivo.

Montanha, 05 de Fevereiro de 2021.

Viviane Silva dos Santos

Gestora do FMS

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021
Publicação Nº 336323

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Com fundamento no artigo 25, da lei federal nº 8.666/1993, justificativas e parecer jurídico nos autos dos processos, 
ratifico o processo de nº 0567/2021, referente a Inexigibilidade de nº 003/2021, cujo objeto é contratação de ferramenta 
de pesquisas e preços praticadas pela administração pública, denominada Banco de Preços, consiste num sistema de pes-
quisas baseados em resualtados de licitações adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para 
estimar os custos das contratações no Município de Montanha/Es.

Empresa: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

R$ 8.975,00 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais )

Montanha - ES, 01 de Março de 2021

André dos Santos Sampaio

Prefeito

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021
Publicação Nº 336326

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Com fundamento no artigo 25, da lei federal nº 8.666/1993, justificativas e parecer jurídico nos autos dos processos, 
ratifico o processo de nº 071/2021, referente a Inexigibilidade de nº 004/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviço de malote: serviço de coleta, transporte e entrega de 
correspondência, destinado aos Diversos Setores deste Município de Montanha/Es.
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Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

R$ 12.000,00 (doze mil reias )

Montanha - ES, 19 de Janeiro de 2021

André dos Santos Sampaio

Prefeito

Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha

ALUGUEL SOCIAL 21/2021
Publicação Nº 336220

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO DE CONTRATO n°21/2021

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social.

CONTRATADO: OSNY ARAUJO RIGONI

OBJETO: Locação de um imóvel (aluguel social) situado à Rua Gameleira, 180 , Amazonas, neste município, destinado a 
atender famílias em situação de vulnerabilidade social, usuárias da Política de Assistência Social no Município de Montanha.

Valor Mensal: R$ 350,00 (Trezentos reais).

Prazo de Locação: início 01/03/2021 a 31/12 /2021.

Montanha, 01 de março de 2021.

Erika Francischeto Sampaio

Gestora do FMAS.
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Mucurici

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO N°004/2021 - ALUGUEL SOCIAL - FMAS
Publicação Nº 336249

AVISO

TERMO DE CONTRATO N°004/2021 - ALUGUEL SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº 576/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADO: Levino Lemos Soares

VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais

OBJETO: Destina-se ao atendimento ao programa “Aluguel Social”, tendo como beneficiária Sra. Viviane Oliveira Rocha Neto.

PRAZO: 01/02/2021 a 31/07/2021.

Mucurici/ES, 01 de fevereiro de 2021.

Lara Freitas Matias Wagmacker

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO N°005/2021 - ALUGUEL SOCIAL - FMAS
Publicação Nº 336250

AVISO

TERMO DE CONTRATO N°005/2021 - ALUGUEL SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº 576/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADA: Nailde Martins Alves

VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais

OBJETO: Destina-se ao atendimento ao programa “Aluguel Social”, tendo como beneficiária Sra. Auricelia dos Santos Feliz.

PRAZO: 01/02/2021 a 31/07/2021.

Mucurici/ES, 01 de fevereiro de 2021.

Lara Freitas Matias Wagmacker

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO N°006/2021 - ALUGUEL SOCIAL - FMAS
Publicação Nº 336251

AVISO

TERMO DE CONTRATO N°006/2021 - ALUGUEL SOCIAL
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LEI MUNICIPAL Nº 576/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATADA: Adenilza Lemos Pereira Amaral

VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais

OBJETO: Destina-se ao atendimento ao programa “Aluguel Social”, tendo como beneficiária Sra. Luciana Oliveira da Silva.

PRAZO: 01/02/2021 a 31/07/2021.

Mucurici/ES, 01 de fevereiro de 2021.

Lara Freitas Matias Wagmacker

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO N°007/2021 - ALUGUEL SOCIAL - FMAS
Publicação Nº 336253

AVISO

TERMO DE CONTRATO N°007/2021 - ALUGUEL SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº 576/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social
CONTRATADO: Fabio Rodrigues dos Santos
VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais
OBJETO: Destina-se ao atendimento ao programa “Aluguel Social”, tendo como beneficiária Sra. Darlivania Coimbra de 
Oliveira.
PRAZO: 01/02/2021 a 31/07/2021.

Mucurici/ES, 01 de fevereiro de 2021.

Lara Freitas Matias Wagmacker

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO N°008/2021 - ALUGUEL SOCIAL - FMAS
Publicação Nº 336256

AVISO

TERMO DE CONTRATO N°008/2021 - ALUGUEL SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº 576/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social
CONTRATADO: Aguinaldo Francisco Novais
VALOR: R$ 200,00 (duzentos reais) mensais
OBJETO: Destina-se ao atendimento ao programa “Aluguel Social”, tendo como beneficiária Sra. Maria da Ajuda De Lurdes 
Souza.
PRAZO: 04/02/2021 a 04/07/2021.

Mucurici/ES, 04 de fevereiro de 2021.

Lara Freitas Matias Wagmacker

SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Nova Venécia

Prefeitura

DISPENSA - 003 - 2021
Publicação Nº 336422

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

PROCESSO Nº 543589/2020

DISPENSA Nº 003/2021

CÓDIGO CIDADES Nº 2021.052E0700001.09.0003

Ratifico os atos praticados no Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2021 e autorizo a contratação de empresa para 
fornecimento de licenças de software antivírus incluindo garantia, atualização de versão e suporte técnico por 10 (doze) 
meses para proteção de estações de trabalho e servidores de aplicações conectados na rede corporativa da Prefeitura de 
Nova Venécia em nome de NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, fundamentada no Art. nº 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Consorciado: PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA-ES.

Consórcio: NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Valor: R$ 11.890,00

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, 26/02/2021.

André Wiler Silva Fagundes

Prefeito

EXTRATO P. ELETRONICO - 002.2021
Publicação Nº 336465

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 002/2021

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº

2021.052E0700001.01.0002

Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos por intermédio do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, atendendo assim, 
as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.

Encaminhamento da proposta comercial e dos documentos de habilitação: até a data e o horário estabelecidos para aber-
tura da sessão pública.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 985677

Data de abertura: 16/03/2021, às 08h00min (Horário de Brasília-DF).

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.novave-
necia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço 
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-
000, nos dias úteis, no horário de 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia-ES, 01/03/2021.

WAGNER GASPAR DADALTO

PREGOEIRO

file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/www.comprasgovernamentais.gov.br
file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/www.comprasgovernamentais.gov.br
file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/www.novavenecia.es.gov.br
file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/www.novavenecia.es.gov.br
mailto:licitacao@novavenecia.es.gov.br
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Pedro Canário

Prefeitura

TERMO DE FOMENTO 01/2021
Publicação Nº 336492

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (ES) E A ASSOCIAÇÃO 
CANARIENSE DE ESTUDANTES VALE DO CRICARÉ.

O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO – ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua São Paulo, 220, 
Bairro Boa Vista, Pedro Canário – ES, CEP: 29.970-000, com CNPJ sob nº 28.539.872/0001-41, doravante denominada 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal, BRUNO TEÓFILO ARAÚJO, 
inscrito no CPF sob o nº 084.933.477-28, e a ASSOCIAÇÃO CANARIENSE DE ESTUDANTES VALE DO CRICARÉ, inscrita 
no CNPJ sob nº 07.431.025/0001-99, com sede na Rua Castelo, 298 – Pedro Canário/ES, CEP 29.970-000, Pedro Canário 
(ES), doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela Presidente, Sr. LEANDRO SANTOS 
JUNIOR, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob o n° 161.215.277-57 e portadora da C.I. n° 4.301.405 SSP/ES, residente 
e domiciliada na Rua Estefânia Oliveira Serra, 245 - Centro, Pedro Canário (ES), resolvem celebrar o presente termo de 
fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº 13.019 e alterações, Instrução Normativa nº 01/2018, mediante 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Fomento, decorrente de inexigibilidade de chamamento público (art. 31 da Lei nº 13.019/2014), 
tem por objeto a cooperação financeira no custeio de transportes dos alunos universitários que buscam formação superior 
na cidade de São Mateus/ES, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

2.1 – Este Termo de Fomento se justifica nos termos do (a) Inexigibilidade de Chamamento Público nº 01/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1 Para fiel cumprimento do objeto pactuado na Cláusula Primeira deste termo de fomento, as partes obrigam-se a:

3.1.1 O MUNICÍPIO

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho, observadas as parcelas e periodicidade contidas no 
cronograma de desembolso;

b) acompanhar, orientar e supervisionar a execução deste termo de fomento;

c) analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos por força deste termo de fomento.

3.2 A OSC

a) utilizar os recursos para pagamentos de despesas de custeio e até 60% dos recursos com pagamento de despesas com 
profissionais, conforme constate no plano de trabalho.

b) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pelo MUNICÍPIO.

c) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da atividade executada, inclusive os trabalhistas, previdenciários, 
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sociais, fiscais e comerciais deles resultantes, não gerando para o MUNICÍPIO obrigação ou outro encargo de qualquer 
natureza;

d) manter os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO em conta bancária individualizada e aberta exclusivamente para este 
fim;

e) aplicar imediatamente os recursos recebidos em caderneta de poupança de instituição financeira;

f) prestar contas dos recursos transferidos, trimestralmente, remetendo à Prefeitura, através da Gerência de Convênios, 
unidade de serviço subordinada ao Gabinete do Prefeito;

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 Para a execução do objeto deste termo de fomento dar-se-á o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correndo as 
despesas à conta de recursos da Secretaria Municipal de Educação, da dotação de transporte universitário do orçamento 
municipal, na forma da Lei Municipal nº 1.067/2013.

ÓRGÃO: 070000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 1.286 – APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR

FICHA: 0000125

ELEMENTO DE DESPESA: 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

FONTE/RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

4.2 O MUNICÍPIO transferirá os recursos previstos nesta cláusula em favor da OSC, no Banco Banestes: Conta Corrente 
nº 25.799.70-1, Agência nº 0152.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 O presente termo de fomento vigerá a partir da data de sua publicação até o dia 01 de dezembro de 2021, conforme 
prazo previsto no Plano de Trabalho para a execução de seu objeto, prorrogáveis por igual período, mediante Termo de 
Aditivo de Prazo, salvo denúncia por escrito de qualquer dos partícipes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

5.2 Sempre que necessário, mediante proposta da OSC devidamente justificada, e após o cumprimento das demais exi-
gências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações de prazo de vigência do presente termo de fomento.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1 A inobservância pela OSC de cláusula ou obrigação constante deste termo ou de dever originado de norma legal ou 
regulamento implicará na imediata devolução dos recursos repassados, conforme constam na cláusula segunda.

6.2 O presente convênio poderá ser rescindido se for comprovado qualquer das irregularidades mencionadas em uma das 
cláusulas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas final deverá ser apresentada até 30 (trinta) dias após a data de extinção do termo de fomento, 
instruída com os seguintes documentos:

a) ofício encaminhamento;

b) relatório da execução da Receita e da Despesa;

c) relação de pagamentos (nome do fornecedor, CNPJ, nota fiscal, data da nota, data e número do cheque e valor);

d) conciliação bancária, mesmo quando o saldo for zero;
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e) cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, quando for o caso de obras, atestado pelo 
engenheiro responsável;

f) cópia de notas fiscais, com certidões do FGTS e INSS do fornecedor, quando for o caso. Em caso de pagamento a pessoa 
física, poderá ser apresentado recibo de pagamento (nome, endereço, CPF) o tipo de serviço prestado com o respectivo 
valor, a data da emissão e a assinatura das partes;

g) extrato mensal da conta bancária do período;

h) relatório de cumprimento do objeto, onde deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: quantidade de pessoas 
atendidas e faixa etária, relatório fotográfico das atividades desenvolvidas, benefícios alcançados e dificuldades encontradas.

Parágrafo Único – Para a prestação de contas parcial, deverão ser apresentados os documentos listados no item “a” ao “g”.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) suspensão temporária da participação em chamamento publico e impedimento de celebrar termos de fomento, termos 
de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionada, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos de colaboração e contratos 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 pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada.

Parágrafo Único A sanção estabelecida no item c, conforme o caso, é facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação.

CLAÚSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

9.1. O MUNICÍPIO fará o acompanhamento da execução do objeto do presente Termo de Fomento, além do exame das 
despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos, a fim de verificar a sua correta utilização, até o al-
cance dos seus objetivos.

9.2. Fica nomeado o servidor Leandro Santos Junior como gestor deste Termo de fomento, que responsabilizara por:

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

b) 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;

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitora-
mento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei nº. 13.019/2014.

CLAÚSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
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10.1 Este termo de fomento poderá ser rescindido por convivência de qualquer dos partícipes, contando que essa intenção 
seja notificada ao outro, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLAÚSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Pedro Canário-ES, para dirimir qualquer controvérsia fundada no presente termo 
de fomento.

11.2 E por estarem justos e conveniados, de acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o presente instru-
mento, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito legal, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Pedro Canário – ES, 24 de fevereiro de 2021.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

LEANDRO SANTOS JUNIOR

Presidente da Associação Canariense De Estudantes

Vale Do Cricaré

TESTEMUNHAS:

1 ____________________

Nome:

CPF:

2____________________

Nome:

CPF:
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Piúma

Prefeitura

3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2020
Publicação Nº 336472

3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2020

Processo nº 1676/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, CNPJ nº 12.039.966/0001-11

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento da frota mu-
nicipal de veículos, máquinas e equipamentos, de forma continuada, através e sistema informatizado, englobando ad-
ministração, controle, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva, inclusive todas as peças necessárias para a 
execução dos serviços, por meio de rede credenciada, a fim de atender as necessidades dos veículos, máquinas, tratores 
e equipamentos da Prefeitura Municipal de Piúma.

OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Termo tem por objeto o apostilamento para fins de remanejamento 
de saldo, referente a 10.000 (dez mil) reais, da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Edu-
cação conforme Contrato nº 152/2020.

Piúma/ES, 01/03/2021

Alzimaira Layber Marcarini

Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021
Publicação Nº 336475

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Processo nº 577/2021

O Município de Piúma/ES, torna público que realizará no dia 17/03/2021, às 09 horas, na Sala de Licitações, situada na Av. 
Aníbal de Souza Gonçalves, nº 018, Acaica, 4º andar, Ed. Millar, Piúma/ES, Licitação na modalidade de Tomada de Preço, 
do tipo menor Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços para manu-
tenção preventiva, corretiva, remodelação, eficientização e de ampliação do sistema de iluminação pública do Município 
de Piúma/ES. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao ou via 
correio eletrônico, no endereço cpl@piuma.es.gov.br.

Piúma/ES, 01/03/2021

Richeli de Jesus Maia

Presidente CPL/PMP-ES

http://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
mailto:cpl@piuma.es.gov.br
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Presidente Kennedy

Prefeitura

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 336404

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 26670/2020

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habi-
tação, e a Sr.ª José Lourenço da Silva. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do parecer 
da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público 
à locação de um imóvel, com área de aproximadamente 63,00 m² situado na Rua Jackson Soares, nº 65, Centro de Pre-
sidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Srª Adriana Gomes Braz que se encontra em situação de Vulnerabilidade 
Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 01 de Março de 2021.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 273/2021

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habi-
tação, e o Sr.º Elisardo Baiense do Espírito Santo. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista 
do parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e 
torna público à locação de um imóvel, com área de aproximadamente 162,27 m² situado na Rua Demétrio Calassara, s/
nº, Centro de Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Srª Rozeni Pereira Correia Berachio que se encontra em 
situação de Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 01 de Março de 2021.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 264/2021

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habita-
ção, e a Sr.ª Eny Bahiense da Rocha Bizarello. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, com área de aproximadamente 63,28 m² situado na Localidade de Santana Feliz, Zona 
Rural de Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Srª Pamela Pereira da Silva que se encontra em situação de 
Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 01 de Março de 2021.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 218/2021

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Ha-
bitação, e a Sr.ª Luana Paes Martins Oliveira. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e tor-
na público à locação de um imóvel, com área de aproximadamente 69,30 m² situado na Rua Projetada, S/Nº, Praia de 
Marobá, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Srª Genária da Silva Marvila que se encontra em situação de 
Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.
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Presidente Kennedy – ES, 01 de Março de 2021.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 252/2021

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habi-
tação, e a Sr.º Taciana Paganotti Rizzo. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do parecer 
da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público 
à locação de um imóvel, com área de aproximadamente 63,28 m² situado na Rua Dona Senhorinha, nº380, 1º andar, 
Centro de Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Srª Elizangela da Cruz Motta que se encontra em situação de 
Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 01 de Março de 2021.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 261/2021

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Ha-
bitação, e o Sr.º Samuel Romão. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do parecer da 
Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público à 
locação de um imóvel, com área de aproximadamente 67,07 m² situado na Localidade de Boa Esperança, Zona Rural de 
Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família do Srº Marciano de Souza Chaves que se encontra em situação de Vulne-
rabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 01 de Março de 2021.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 336416

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 00654/2021

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: COSTA SUL TRANSPORTE E TU-
RISMO LTDA. O Secretário Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 
25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, à Contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de vale transporte para atender aos Servidores Público Municipal, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 135.168,00 (cento e trinta e cinco mil e cento e sessenta e oito reais).

Presidente Kennedy - ES, 01 de março 2021.

Tancredo Almeida Silveira

Secretário Municipal Assistência Social

TERMO DE DISPENSA
Publicação Nº 336219

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ES

TERMO DE DISPENSA
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A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 24, II, da 
Lei nº 8.666/93, bem como no parecer da Douta Procuradoria do Município, em atendimento ao requerimento protocoliza-
do sob o nº 8444/2020, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO para efeitos de contratação de empresa especializada para 
aquisição calculadora de impressão para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de 
Presidente Kennedy – ES no valor de R$ 5.974,00 (Cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais) a pedido desta Secretaria.

Presidente Kennedy, em 01 de março de 2021

Jorge de Almeida Bitencourt

Subsecretário Municipal de Assistência Social

1) Homologo o parecer jurídico da Procuradoria Geral às fls. 30/32, desde que preenchidos TODOS os requisitos dos pa-
receres mencionados.

2) Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante neste processo para que produza seus efeitos legais, nos termos do 
Art. 24, II, da Lei 8.666/93.

3) Autorizo empenho do referido contrato, a ser encaminhado ao Setor de Contabilidade Empenho Assistência Social.

Presidente Kennedy, em 01 de março de 2021

Tancredo Almeida Silveira

Secretário Municipal de Assistência Social

Decreto N° 013/2021

TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 336364

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ES

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

O Subsecretário Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy – Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
requerimento protocolizado sob nº 654/2021, conclui pela INEXIGIBILIDADE para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, em favor da empresa COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, inscrita no 01.817.51/0001-34, no valor de R$ 
135.168,00 (Cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais).

Presidente Kennedy, em 01 de Março de 2020

Jorge Almeida Bittencourt
Subsecretário Municipal de Assistência Social

1) Homologo o parecer jurídico da Procuradoria Geral às fls. 44/47, desde que preenchidos TODOS os requisitos dos pa-
receres mencionados.
2) Ratifico o ato de Inexigibilidade constante neste processo para que produza seus efeitos legais, nos termos do Art. 26, 
da Lei 8.666/93;
3) Encaminhe-se os autos à Divisão de Contratos para a feitura do contrato. Em ato contínuo, encaminho os autos ao Setor 
de Contabilidade Semas, para emissão de nota de empenho conforme a Lei 1.356/2017.

Presidente Kennedy, em 01 de Março de 2020

Tancredo Almeida Silveira

Secretário Municipal de Assistência Social

Decreto nº 013/2021
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Rio Bananal

Prefeitura

5º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Publicação Nº 336459

5º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Processo Seletivo – Edital 001/2020
Considerando o resultado final do processo Seletivo referente ao Edital 001/2020, o Secretário Municipal de Saúde e o 
Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Municipal de Rio Bananal/ES, CONVOCAM os candidatos aprova-
dos no processo Seletivo de ACS (Agente Comunitário de Saúde), constantes no anexo I deste Edital, para que no prazo 
improrrogável estabelecido, apresentem os documentos relacionados no anexo II do Edital de convocação, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Rio Bananal, na Avenida 14 de Setembro, nº 887, Centro – Rio Bananal/ES, na DIVISÃO DE RE-
CURSOS HUMANOS, no período de 02/03/2021 a 05/03/2021, das 13h00m as 17h00m, com vistas ao preenchimento das 
vagas discriminadas no anexo I.
Informo que esta convocação será para substituição de vaga aberta por afastamento por licença maternidade, sendo de 
carater temporário.

Rio Bananal/ES, 01 de Março de 2021.

Andreia Siqueira Santos
Secretária Municipal de Saúde
Rio Bananal/ES

ANEXO I

RELAÇÃO DE CONVOCADOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Classificação Pontos Nome do Candidato (a) ESF

3º 35 Maria Vitória Comerio São Jorge de Tiradentes

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
a) Cópia do CPF;
b) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
c) Cópia da Carteira de Identidade;
d) Cópia do Certificado de Reservista (para homens);
e) Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento;
f) Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos;
g) Duas fotos 3x4 recentes;
h) Cópia do Pis/Pasep;
i) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS;
j) Cópia do Comprovante de Residência;
k) Atestado Médico Admissional;
l) Cópia do comprovante de escolaridade (Certificado/Histórico Escolar/Diploma);
m) Declaração de não cumulatividade de cargos e salários públicos nos termos da Legislação, especificamente no inciso 
XVI, XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98. Cópia dos 
comprovantes de escolaridade, compreendendo o histórico escolar e o diploma.

Andreia Siqueira Santos
Secretária Municipal de Saúde
Rio Bananal/ES
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021
Publicação Nº 336507
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Bananal, sediada Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio 
Bananal-ES, faz saber que será realizado, nos termos deste Edital, Lei Complementar municipal 
nº. 001/2011, Lei 002/2011, Lei 003/2011, Lei Municipal nº. 626/2000, Lei 0025/2016, Lei 
Municipal 241/1990, Lei Municipal nº. 1338/2017, Lei Municipal nº. 1364/2017, Lei Municipal nº 
1346/2017 e nos termos do Inciso IX Art. 37, da Constituição Federal o Processo Seletivo 
Simplificado, com vista à formação de cadastro de reserva para contratação temporária de 
profissionais, constantes no Anexo I, para atendimento às necessidades de excepcional 
interesse público da Prefeitura de Rio Bananal no Estado do Espírito Santo. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O Processo Seletivo de que trata o presente Edital tem a finalidade de formação de cadastro 
de reserva, para prover vagas decorrentes de licenças médicas, férias, licenças previstas no 
artigo 118, da Lei 001/2011, folgas concedidas a servidores nos termos da Lei Complementar 
0025/2016 e outras situações peculiares. 
O Processo consiste na análise de títulos dos candidatos inscritos para os cargos pertencentes à 
Estrutura Administrativa Lei 241/1990 e Plano de Cargos e Salários definidos pela Lei 
Complementar 002/2011, 003/2011 e 009/2011 da Prefeitura de Rio Bananal, compreendendo 
todas as áreas que compõem sua estrutura administrativa. 
1.2 – Os candidatos convocados nesse Processo Seletivo serão contratados por prazo 
determinado, inferior a 12 (doze) meses, para o exercício de 2021, prorrogável de acordo com a 
permanência da necessidade. 
1.3 – A Contratação Temporária de Pessoal dar-se-á de acordo com as necessidades, a partir da 
homologação do resultado publicado na Imprensa Oficial do Município. 
1.4 – Este Processo Seletivo e o posterior vínculo entre a Administração Pública Direta e o 
selecionado reger-se-ão pela legislação pertinente, acima relacionada. 
 
2. DOS CARGOS 
2.1 - O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem a finalidade de 
formação de Cadastro de Reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para 
os cargos conforme discriminados no Anexo I. 
2.2 - Para os cargos de Cuidador Social, Monitor de Educação Infantil e Monitor de Transporte 
Escolar observar-se-á o disposto nas Leis específicas e as especificações constantes no Anexo 
I. 
 
3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
3.1- Período: Obedecendo às medidas e recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), devido à pandemia COVID-19, de modo a evitar a formação de filas ou outras situações 
que tragam desconforto e aglomeração de pessoas com abertura do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado a partir do dia 08/03/2021 à 12/03/2021 de 8h00 às 17h00. 
3.2- Local: Centro de Desenvolvimento Rural 
Endereço: Avenida 14 de Setembro (entre a Escola Bananal e a Câmara Municipal) 
3.3 - As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE via envelope lacrado e entregue nos 
dias e local especificados nos itens 3.1 e 3.2 deste edital, com a capa do envelope disponível 
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nesta portaria disposto no Anexo VI obedecendo às medidas e recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), devido à pandemia COVID-19, de modo a evitar a formação de filas 
ou outras situações que tragam desconforto e aglomeração de pessoas com abertura do Edital 
de Processo Seletivo Simplificado, observado o fuso-horário de Brasília/DF. 
3.3.1 – Durante o período que dispõe o item 8.1 os envelopes serão abertos na presença dos 
membros da Comissão que farão a conferência da documentação entregue. A relação de 
documentos a serem entregues que constam no anexo Anexo VI, é meramente facilitadora ao 
candidato no momento da inscrição para fins de organização. 
3.3.2 – Entre os dias 02/03/2021 e 05/03/2021 de 08h:30min as 11h:30min e 12h:00min as 
17h:00min, a Prefeitura Municipal disporá para atendimento a população ponto de apoio 
localizado no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Bananal no endereço Av. 14 de 
setembro. 887, Centro, Rio Bananal, onde servidores estarão disponíveis para esclarecimento 
de dúvidas quanto à inscrição para os cargos de nível fundamental e médio, e orientação 
quanto ao preparo da documentação. 
3.3.3 – Os candidatos deverão usar máscaras no local de inscrição e no local do ponto de apoio 
para esclarecimento de dúvidas que dispõe o subitem anterior. 
3.4 - O Requerimento de Inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato e o seu 
preenchimento de forma incompleta, ilegível ou incorreta, salvo erros formais, implica no 
indeferimento da inscrição e eliminação sumária do candidato ao Processo Seletivo Simplificado. 
3.5 - A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento 
ou discordância posterior. O não preenchimento dos requisitos implica na eliminação automática 
da inscrição. 
3.6 - O descumprimento das instruções para inscrição implicará a sua não efetivação. 
3.7 - É vedada a inscrição condicional ou por correspondência, contudo permitir-se-á a inscrição 
por procuração, mediante a apresentação do respectivo mandado, com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada de cópia autenticada do documento de identidade do procurador; 
3.8 - Para a inscrição, o candidato ou o seu procurador deverão apresentar dentro do envelope 
que dispõe o item 3.3 cópias dos documentos, conforme abaixo relacionados: 

a) Documento de identidade (RG, Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho); 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Comprovante de escolaridade (diploma ou certificado ou histórico escolar). Não serão 

aceitas declarações, exceto quanto ao disposto na alínea “c.1”. Os diplomas e 
certificados de nível superior deverão ser apresentados em conjunto com a Portaria do 
Ministério da Educação com a publicação oficial, que credencia a Instituição, Portaria 
que autoriza o Curso e, nos casos de cursos na modalidade Ensino a Distância - EAD, 
Portaria que autoriza o Polo de Ensino, onde o curso foi ministrado. 

c.1) Excepcionalmente serão admitidas declarações de escolaridade emitidas por 
Entidades Educacionais competentes, nos casos em que a escola frequentada pelo 
candidato fora extinta.  
d) Comprovante de experiência profissional (conforme alíneas “a” e “b” 5.3 deste Edital): 
I – Setor Público: através de atestado ou certidão de tempo de serviço; 
II – Setor Privado: carteira profissional de trabalho;  
e) Certificados expedidos por instituições de ensino com aptidão reconhecida, referentes 

cursos, capacitações, treinamentos, palestras e seminários (conforme alínea “c” 5.3 
deste Edital); 

f) Requerimento de Inscrição corretamente preenchido e assinado conforme anexo IV-A 
ou IV-B, conforme cargo; 
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g) Declaração de autenticidade de documentos, disposto no Anexo X deste edital, 
devidamente assinada pelo candidato. 

h) Prova de atendimento aos pré-requisitos constante no Anexo I deste Edital, conforme 
cargo pretendido sendo, conforme caso: 

 h.1) Comprovante de Registro no Conselho de Classe Competente; 
 h.2) Certificado, Diploma ou Histórico Escolar do Curso Técnico; 
 h.3) Carteira Nacional de Habilitação; 
 h.4) Certificado de Cursos Específicos. 
i) Laudo conforme consta no item 10.1 deste Edital, para comprovação da condição de 

Pessoa com deficiência, se for o caso. 
3.8.1 - O documento constante na alínea “b” deste subitem será dispensável, em caso de 
apresentação de documento de identificação (alínea “a” deste subitem) que conste a numeração 
do CPF; 
3.8.2 - A não apresentação de quaisquer documentos dos constantes nas alíneas “a”, ”b”, “c”, “f”, 
“g”, e “h” (quando exigido) deste subitem implica na desclassificação sumária do candidato, 
exceto no caso constante no subitem 3.8.1 deste Edital. 
3.8.2.1 – Para os cargos os quais o nível de escolaridade exigido é “Alfabetizado” não será 
exigida apresentação do documento constante na alínea “c” do subitem 3.8. 
3.8.3 - Nos casos de inscrição por procurador deverá ser entregue FORA DO ENVELOPE 
Procuração com firma reconhecida em cartório, juntamente com cópia autenticada em cartório 
ou cópia simples acompanhada do original, do documento de identidade do procurador. 
3.9 - Nenhum documento novo poderá ser apresentado após a inscrição do candidato; 
3.10 - Será indeferida a inscrição do interessado que tenha sido exonerado ou demitido do 
serviço por justa causa, com prazo inferior a cinco anos desde a consumação do ato até a data 
da inscrição.  
3.11 Será permitida a inscrição em até 2 (dois) cargos, sendo obrigatória a apresentação de 
cópias dos documentos distintas para cada inscrição em envelopes separados. 
3.12 - O candidato inscrito por procurador assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas. 
3.13 - São requisitos para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter, na data da homologação do resultado do processo seletivo, a idade mínima de 18 

(dezoito) anos completos; 
c) não se enquadrar na vedação de acúmulos de cargos na forma do inciso XVI, artigo 37, 

da Constituição Federal; 
d) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) 

em consequência de processo administrativo (justa causa ou a bem do serviço público) e do 
setor privado com justa causa. 

e) gozar de boa saúde física e mental;  
f) conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas. 

3.14 – Os documentos comprobatórios para fins de comprovante de escolaridade, referentes aos 
cursos de graduação e pós graduação, serão submetidos à avaliação da Comissão do Processo 
Seletivo ou outra designada para esta finalidade pela autoridade competente, seguindo os 
parâmetros da operação Mestre Oculto e as recomendações do Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado entre o município de Rio Bananal e a Promotoria Pública de Rio Bananal.  
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO  
4.1. - Encerrado o período de inscrição, e após análise de todos os requerimentos, a Prefeitura 
de Rio Bananal, através da Secretaria Municipal de Administração publicará em seu quadro de 
avisos, no quadro de avisos da Câmara Legislativa, no site da Prefeitura de Rio Bananal e Diário 
Oficial dos Municípios (DOM), no prazo de até três (03) dias úteis, a Lista de Candidatos inscritos 
por cargo, podendo este prazo ser prorrogado por solicitação da Comissão diante de algum fato 
superveniente. 
4.2. - O candidato que porventura não localizar sua inscrição na lista divulgada deverá solicitar a 
revisão de sua inscrição junto a Comissão em até 02 (dois) dias úteis.  Tal solicitação será 
protocolada, na sede da Prefeitura de Rio Bananal/ES, Avenida 14 de setembro, 887 – Centro, 
no horário de 11h30min às 17h30min, acompanhada do comprovante de inscrição do candidato.  
4.3. Em caso de alteração da Lista de Candidatos inscritos por cargo, motivada pelo caso 
descrito no item 4.2, a mesma alterada será divulgada após o final do prazo estabelecido no 
referido item. 
4.4- A inscrição do candidato implicará no conhecimento da presente instrução, e seu 
compromisso de aceitar plena e integralmente as condições determinadas por este Edital e 
legislação pertinente. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CLASSIFICATÓRIO 
5.1 - O processo seletivo simplificado será realizado em duas (02) modalidades: 

a) Duas (02) etapas para os candidatos aos cargos de Operador de Máquina e Motorista, 
que consistirá na análise de títulos, de caráter classificatório, conforme Anexo I e o item 
5.3 e prova prática, de caráter classificatório e eliminatório. 

b) Etapa única para os demais candidatos, que consistirá em análise de títulos, de caráter 
classificatório, conforme especificado no Anexo I e no item 5.3. 

5.2 – A classificação resultará de pontos atribuídos por títulos decorrentes a capacitações e por 
tempo de serviço prestado no setor público e setor privado, conforme Anexo II (Experiência 
Profissional/Capacitações). 
5.3 – Considera-se experiência/exercício profissional toda atividade desenvolvida estritamente 
no cargo/função pleiteado e as capacitações devidamente comprovadas que não tenha sido 
averbado para efeitos de aposentadoria, seguindo o padrão especificado abaixo: 

a) Em Órgão Público: Documento expedido pela Administração direta ou Indireta Poder 
Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, conforme 
o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão 
expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração ou Departamento de Pessoal/Recursos 
Humanos do órgão equivalente. Não sendo aceitas, sob hipótese nenhuma, 
declarações expedidas por qualquer órgão que não tenha sido especificado 
nesse item; 

b) Em Empresa Privada: Cópia da Carteira de Trabalho (página de identificação com foto 
e dados pessoais e registro (s) do(s) contrato(s) de trabalho) ou; relatório impresso 
emitido pela Dataprev, por meio do Aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo 
endereço eletrônico https://servicos.mte.gov.br/ em que conste a relação de contratos 
de trabalho, acompanhado do arquivo digital do mesmo armazenado em mídia (CD ou 
similar, que ficará retido junto a inscrição) para verificação de assinatura digital. Em 
caso carteira de trabalho sem data de saída, o tempo de serviço será considerado até a 
data no requerimento de inscrição. 
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c) Instituições de Ensino: certificados emitidos por pessoas jurídicas habilitadas e 
aptas para a formação e preparação de profissionais. 

5.3.1 A Comissão do Processo Seletivo tem plenos poderes para analisar e decidir sobre a 
veracidade, autenticidade e finalidade dos documentos apresentados pelos candidatos, 
podendo realizar diligências para sanar quaisquer indícios de irregularidades. 

5.4 – Todos os candidatos inscritos serão classificados de acordo com a pontuação atingida. 
5.5 – Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquina e Motorista será aplicada uma prova 
prática, conforme os critérios definidos no Anexo XI e XII-A E XII-B. 
5.5.1 - Será aprovado o candidato que obter no mínimo 50 pontos na prova prática. 
5.5.2 - Os pontos obtidos na avaliação prática serão somados com os pontos da primeira fase 
para definição da ordem de convocação para estes cargos. 
5.6 – Serão realizadas provas práticas específicas em veículos e maquinários distintos que esta 
Administração possui a fim de garantir a contratação de candidatos que possuem aptidão 
necessária para operação e condução dos mesmos. 
5.6.1 - Durante a aplicação das referidas provas os candidatos poderão optar pela realização das 
mesmas nos seguintes veículos e maquinários, podendo realizar a referida prova em mais que 
uma opção; 

a. Para provas práticas para o cargo de Motorista: Automóvel e/ou caminhão caçamba; 
b. Para provas práticas para o cargo de Operador de Máquinas: Pá Carregadeira, 
Retroescavadeira, Trator e/ou Motoniveladora. 

5.6.2 - Após a realização das provas práticas o Resultado Final de Classificação dos Candidatos 
será divulgado com classificações subdivididas por cada tipo de prova realizada. 
5.6.3 - Após a homologação do Processo Seletivo as convocações para os cargos de motorista e 
operador de máquinas serão realizadas de acordo com a necessidade da Administração por 
cada tipo de condutor ou operador, seguindo a ordem de classificação de cada lista, garantida a 
Administração a faculdade de realizar remanejamento dos candidatos já contratados entres as 
máquinas e/ou veículos que os mesmos se habilitaram nas provas.  
 
6. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:  
6.1. Documentos conforme item 3.8 deste Edital. 
6.2. Não será aceita documentação fora do período e horário da inscrição ou entrega de 
envelopes abertos. 
6.3. Ao entregar o envelope lacrado com a documentação, o candidato deverá apresentar para 
documento oficial com foto ao membro da Comissão que efetuará a inscrição. Caso o mesmo 
tenha dúvidas sobre a identidade, deverá pedir para que a pessoa dê dois passos para se 
afastar e abaixe brevemente a máscara para realizar a identificação do mesmo. 

 
7. DO DESEMPATE 
7.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de 
prioridade:  
I – Maior experiência profissional  
II – Maior titulação apresentada; 
III – Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
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8. DO RESULTADO E CONSIDERAÇÕES GERAIS  
8.1. Concluída a Etapa Classificatória de Avaliação de Títulos, do Processo Seletivo 
Simplificado, o Resultado Parcial de Classificação dos candidatos aprovados será divulgado em 
até 15 (quinze) dias úteis após o término das inscrições, e será afixado na sede da Prefeitura 
Municipal, Câmara de Rio Bananal/ES e publicado no site da Prefeitura de Rio Bananal e Diário 
Oficial dos Municípios (DOM), juntamente com a data de realização da prova prática para os 
cargos de motorista e operador de máquina, podendo este prazo ser prorrogado por solicitação 
da Comissão diante de algum fato superveniente.   
8.2. Após a realização da prova prática o Resultado dos candidatos aprovados para os cargos 
de motorista e operador de máquinas serão divulgados nos moldes do subitem 5.6.2 sendo 
afixado na sede da Prefeitura Municipal, Câmara de Rio Bananal/ES e publicado no site da 
Prefeitura de Rio Bananal e Diário Oficial dos Municípios (DOM); 
8.3. O candidato que discordar do Resultado poderá recorrer do mesmo no prazo máximo de 
dois (02) dias úteis da publicação do resultado que dispõe o item 8.2 para os cargos de motorista 
e operador de máquinas, e do resultado que dispõe o item 8.1 para os demais cargos. Os 
recursos deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 
Simplificado, protocolados na sede da Prefeitura de Rio Bananal/ES, Avenida 14 de setembro, 
887 – Centro, no horário de 11h30min às 17h30min. 
8.4. O candidato deverá utilizar formulário próprio que consta no Anexo VII deste Edital. 
8.5. Os pedidos de recurso que não estiverem devidamente fundamentados ou que não 
utilizarem o formulário contido no Anexo VII, serão imediatamente indeferidos. 
8.6. Os pedidos de recurso serão julgados em até três (03) dias úteis após o término do período 
recursal, podendo este prazo ser prorrogado por solicitação da Comissão diante de algum fato 
superveniente. 
8.7. Após julgamento dos recursos, concluída todas as etapas do Processo Seletivo 
Simplificado, o Resultado Final de Classificação dos candidatos aprovados será divulgado, 
sendo afixado na sede da Prefeitura Municipal, Câmara de Rio Bananal/ES e publicado no site 
da Prefeitura de Rio Bananal e Diário Oficial dos Municípios (DOM) juntamente Termo de 
Homologação do mesmo assinado pela Autoridade Competente. 
8.8. A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, 
quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital. O 
candidato que não o atender terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo 
Seletivo Simplificado. 
 
9. DA CONVOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
9.1. - A convocação para o contrato temporário será efetuada pela Prefeitura de Rio Bananal, de 
acordo com a classificação e necessidade da Administração, podendo ocorrer a qualquer tempo 
a partir da homologação do resultado até a validade do Processo seletivo, durante o exercício 
2021 podendo ser prorrogado de acordo com autorização legal e interesse público, em duas 
modalidades: 

a) Convocação nominal: o edital constará o nome dos candidatos de acordo com a 
quantidade de vagas regulares com carga horária completa e vigência do contrato até final 
de dezembro de 2021 podendo ser prorrogado de acordo com autorização legal. 
b) Convocação geral: a convocação será por cargo e local de trabalho e os candidatos 
interessados deverão se apresentar para manifestação de interesse. 

9.2. Toda convocação será realizada por meio de Edital e publicada impreterivelmente no site da 
Prefeitura e nos murais oficiais. 
9.3. – O convocado deverá comparecer, dentro do prazo estipulado no Edital de Convocação, 
ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Rio Bananal, situada à Avenida 14 de 
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setembro, 887 – Centro, munido dos seguintes documentos: 
a) Cópia do CPF; 
b) Cópia do título de leitor e comprovante de votação na última eleição, ou certidão 
atualizada de quitação eleitoral; 
c) Cópia da carteira de identidade; 
d) Cópia do certificado de reservista (para homens); 
e) Cópia da certidão de nascimento/casamento; 
f) Documentação dos filhos: cópia da certidão de nascimento, CPF, cartão de vacina 
(para menores de 07 anos), comprovante de matrícula escolar (até 14 anos); 
g) Uma foto 3x4 recente; 
h) Cópia do PIS/PASEP; 
i) Cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS; 
j) Cópia do comprovante de residência recente; 
k) Cópia dos comprovantes de escolaridade, compreendendo o histórico escolar, 
certificado de curso específico (quando exigido) e diploma (nível superior); 
l) Autorização para contrato devidamente preenchida e assinada pela secretaria 
responsável (após contato do candidato com a secretaria que o mesmo irá prestar 
serviço). 
 

9.4. - O candidato convocado que não comparecer e não apresentar termo de desistência será 
reclassificado automaticamente para futuras convocações. 
9.5. - No momento da contratação, o interessado deverá gozar de boa saúde física e mental, e 
não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da função, comprovado através de 
atestado médico a ser realizado por médico do trabalho. 
9.6. – Quando se tratar de vagas para locais de difíceis acessos (interior do município) e 
cobertura de licenças médicas, a Secretaria Municipal de Administração convocará todos os 
candidatos para manifestação de interesse quanto à vaga anunciada, nos termos da alínea “b” 
do item 9.1, considerando a precariedade do contrato. 
9.7. A nomeação para essas vagas será em ordem de classificação dos candidatos que se 
apresentarem na data definida no Edital e a vigência dos contratos para cobertura de licenças 
médicas se encerra com o retorno do servidor afastado temporariamente. 
9.8. Ao término do contrato especificado no item “9.6” e “9.7” o candidato retorna a sua 
classificação original e participará das novas convocações, sendo vedado sua participação em 
novas convocações gerais durante a vigência do contrato. 
 
10. CANDITADOS COM DEFICIÊNCIA 
10.1. - Fica assegurado à pessoa com deficiência nos termos do Decreto 3.298/1999 e 
alterações posteriores, o direito de se inscrever neste processo seletivo, em igualdade de 
condições com os demais candidatos, para o provimento de vagas, desde que a deficiência que 
possua seja compatível com a função do cargo, que será verificada através da apresentação de 
laudo médico. 
10.1.1 - No laudo deverá constar obrigatoriamente a Classificação Internacional de Doenças 
(CID) correspondente a deficiência apresentada e deverá ser emitido por médico especialista no 
diagnóstico da deficiência apresentada. 
10.1.2 - Não serão aceitos para fins de comprovação de deficiência, testes ou exames, tão 
somente laudo nos moldes do subitem anterior.  
10.2. Será eliminado da lista dos candidatos com deficiência o candidato cuja deficiência não 
seja constatada pelo laudo médico, passando a compor a lista de classificação geral final. 
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10.3. Fica reservado, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 7ª da Lei Complementar 
Municipal nº 001/2011, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas a candidato com 
deficiência, habilitados, desde que compatíveis com as atribuições da função, de acordo com a 
Constituição Federal. 
10.4. A aplicação do percentual de que trata o item anterior refere-se ao número inteiro, não 
havendo arredondamento de número fracionado. 
10.5. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição com as informações sobre a 
deficiência, não poderá invocar, posteriormente, sua situação para quaisquer benefícios, 
inclusive não sendo cabível recurso sobre o tema. 
10.6. No caso de não ocorrer classificação de candidato com deficiência para ocupar vaga 
reservada, esta será preenchida por candidato classificado na lista geral. 
10.7. A convocação obedecerá a ordem de classificação geral, garantindo o direito do 
deficiente a cada dez convocações na modalidade “convocação nominal” indicada no item “9.1” 
alínea “a” do respectivo cargo, sendo 09 (nove) da lista de classificação regular e mais um da 
lista de deficientes. 
10.8. Na modalidade “convocação geral” o candidato inscrito como portador de deficiência ele 
participa de acordo com a classificação geral, correspondente à pontuação obtida. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 
Simplificado, e em última instância pelo Secretário Municipal de Administração em conjunto com 
a Procuradoria Municipal, observados os princípios e normas que regem a Administração 
Pública. 
11.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 
11.3. A qualquer tempo que se fizer necessário efetuar contratação temporária, a Secretaria 
Municipal de Administração o fará, seguindo a ordem de classificação resultante deste Processo 
Seletivo Simplificado. 
11.4. 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, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse e conveniência da 
Prefeitura de Rio Bananal. 
11.5. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Rio Bananal o foro 
competente para julgar as demandas judiciais decorrentes desse Processo Seletivo Simplificado. 
11.6. Todas as publicações oficiais referentes a esse Processo Seletivo Simplificado serão 
feitas no quadro de avisos da Câmara Municipal, no quadro de aviso da sede da Prefeitura Rio 
Bananal-ES, no Site oficial da Prefeitura de Rio Bananal e no Diário Oficial dos Municípios 
(DOM). 
11.7. A inexatidão de afirmativas ou constatação de irregularidades na documentação 
apresentada, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato da seleção, podendo 
ser anulados os atos dela decorrentes. 
11.8. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à Secretaria Municipal de 
Administração. 
11.9. O candidato que discordar de qualquer item/subitem deste Edital poderá impugná-lo no 
prazo de até dois (02) dias úteis após sua publicação. 
11.10. O prazo para resposta à revisão/recurso será de 03 (três) dias úteis após a data do 
protocolo do requerimento. 
11.11. Após análise da discordância alegada pelo candidato, a Secretaria Municipal de 
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Administração, se for o caso, publicará retificação das informações contidas neste Edital. 
11.12. Questões Técnicas, Jurídicas e Diversas deverão ser formuladas por escrito e 
protocoladas à Secretaria Municipal de Administração, na Avenida 14 de Setembro nº 887 – 
nesta cidade, em até 02 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para início das inscrições. Se 
forem formuladas ou recebidas fora do prazo não serão conhecidas.  
11.13. Este Processo Seletivo possui validade até 31/12/2021, podendo ser prorrogado de 
acordo com autorização legal e interesse da Administração, bem como a vigência dos contratos 
oriundos deste. 
 
12. INFORMAÇÕES  
12.1. Seguem abaixo os endereços para informações e esclarecimentos concernentes a este 
Processo Seletivo: 
 
Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES 
Comissão do Processo Seletivo 001/2021 
Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES 
Horário de funcionamento: 11:30 às 17:30 horas 
Contato: 0XX(27) 98176-0101 e 0XX(27) 3265-2941 
E-mail: processoseletivopmrb@gmail.com 
Home Page: www.riobananal.es.gov.br  
 

Rio Bananal - ES, 01 de março de 2021. 
 
 
 
 

SIMONE CESCONETTO MARSÁGLIA GIUBERTI 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RIO BANANAL 
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ANEXO I – QUADRO DE CARGOS 

Código/Cargo Escolaridade CH Pré-requisito 

Vigia Noturno Ensino Fundamental 
Incompleto 40 h - 

Servente 1ª fase Completa do Ensino 
Fundamental 30 h - 

Atendente Ensino Fundamental 
Completo 30 h - 

Trabalhador Braçal Alfabetizado 40 h - 

Coveiro 1ª fase Completa do Ensino 
Fundamental 40 h - 

Gari Alfabetizado 40 h - 

Auxiliar Administrativo Ensino Médio Completo. 30 h - 

Motorista Ensino Fundamental 
Completo 40 h Carteira de Habilitação de Motorista 

categoria D. 

Operador de Máquinas Ensino Fundamental 
Completo 40 h Carteira de Habilitação de Motorista 

categoria D. 

Borracheiro 1ª fase Completa do Ensino 
Fundamental. 40 h - 

Eletricista 1ª fase completa do Ensino 
Fundamental. 40 h - 

Técnico em Segurança do 
Trabalho Ensino Médio Completo. 40 h Curso técnico em segurança no trabalho. 

Pedreiro Alfabetizado 40 h  

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
Código/Cargo Escolaridade CH Pré-requisito 

Auxiliar Consultório 
Odontológico 

Ensino Fundamental 
completo 40 h 

Curso específico regulamentado pelo 
conselho da classe e/ou registro no 
conselho da classe. 

Técnico em Enfermagem Ensino Médio Completo 40 h Curso técnico em Enfermagem. Registro 
no respectivo conselho de classe. 

Técnico em Radiologia Ensino Médio Completo 24 h Curso técnico em Radiologia. Registro no 
respectivo conselho de classe. 

Bioquímico 3º Grau (Ensino Superior em 
Farmácia e/ou Bioquímica) 20 h Registro no respectivo conselho de classe. 

Enfermeiro 3º Grau (Ensino Superior em 
Enfermagem) 20 h Registro no respectivo conselho de classe. 

Médico Plantonista 3º Grau (Ensino Superior em 
Medicina) 12 h Registro no respectivo conselho de classe. 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE – ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 
Código/Cargo Escolaridade CH Pré-requisito Salário  

Médico – ESF 3º Grau (Ensino Superior em 
Medicina) 40 h Registro no Conselho 

Regional de Classe. R$ 9.413,00  

Enfermeiro – ESF  3º Grau (Ensino Superior em 
Enfermagem) 40 h Registro no Conselho 

Regional de Classe. R$ 5.378,00  

PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Código/Cargo Escolaridade CH Pré-requisito 

Assistente Social 3º Grau (Ensino Superior em 
Serviço Social)  20 h Registro no respectivo conselho de classe. 

Cuidador Social Ensino Médio Completo 12/36 
horas - 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
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Código/Cargo Escolaridade CH Pré-requisito 
Monitor de Educação 
infantil Ensino Médio Completo 40 h - 

Monitor de Transporte 
Escolar 

Ensino Fundamental 
Completo; 40 h Curso de Monitor de Transporte Escolar, 

mínimo de dez horas. 
 



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 237

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Avenida 14 de setembro, nº 887 - CNPJ: 27.744.143/0001-64 
 

12/25 
 

ANEXO II 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EXPERIÊNCIA/CAPACITAÇÃO – PARA TODOS OS CARGOS 
COM EXCEÇÃO AOS RELACIONADOS À ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS PONTOS PESO MÁXIMO 

Tempo de trabalho efetivo na função do respectivo 
cargo e seus sinônimos, ou atividades correlatas. Serão 
aceitas como atividades correlatas aquelas descritas no 
Anexo III. 
 
Observação: Serão consideradas somente até duas 
atividades correlatas. 

01 (um) ponto por mês 
trabalhado na função do 
respectivo cargo inscrito e 
seus sinônimos. 

65 pontos 
(incluindo até duas 

atividades 
correlatas) 0,5 (meio) ponto por mês 

trabalhado em atividades 
correlatas. 

Capacitações, cursos e Treinamentos, na área do 
cargo pretendido, com carga horária igual ou superior 
a 50 horas por certificado. (serão considerados para 
fins de pontuação no máximo 03 certificados deste 
item) 

Cinco 05 pontos por cada 
certificado. 15 pontos 

Capacitações, Cursos e Treinamentos, na área do 
cargo pretendido, com carga horária entre 20 e 49 
horas por certificado. (serão considerados para fins de 
pontuação no máximo 05 certificados deste item) 

Três (3) pontos por 
certificado 15 pontos 

Palestras e seminários, na área do cargo pretendido, 
com no mínimo de 8 horas por certificado. (será 
considerado para fins de pontuação no máximo 02 
certificados deste item) 

Dois pontos e meio (2,5) 
pontos por certificado 05 pontos 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EXPERIÊNCIA/CAPACITAÇÃO PARA OS CARGOS 
RELACIONADOS À ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA – ESF 

DISCRIMINAÇÃO DE TÍTULOS PONTOS PESO MÁXIMO 

Tempo de trabalho efetivo na função do respectivo 
cargo ou atividades correlatas. Serão aceitas como 
atividades correlatas aquelas descritas no Anexo III. 
Observação: Serão consideradas somente até duas 
atividades correlatas. 

01 (um) ponto por mês 
trabalhado na função do 
respectivo cargo inscrito e 
seus sinônimos. 50 pontos 
0,5 (meio) ponto por mês 
trabalhado em atividades 
correlatas. 

Certificado de Curso de Mestrado na área de saúde 
reconhecido pelo MEC (será considerado para fins de 
pontuação apenas um Curso deste item) 

20 (vinte) pontos por cada 
certificado. 20 pontos 

Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu / 
Especialização (será considerado para fins de 
pontuação apenas um Curso deste item) 

15 (quinze) pontos por 
cada certificado. 15 pontos 

Certificado de Curso avulso na área da saúde com 
duração superior a 120 horas, a partir de 2010. (será 
considerado para fins de pontuação apenas um 
Curso/Certificado deste item) 

10 (dez) pontos por cada 
certificado. 10 pontos 

Certificado de Curso avulso na área da saúde com 
duração superior a 12 horas, a partir de 2010. (será 
considerado para fins de pontuação apenas um 
Curso/Certificado deste item) 

5 (cinco) pontos por cada 
certificado. 5 pontos 
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ANEXO III  

RELAÇÃO DE CARGOS E OS RESPECTIVOS SINONIMOS E CORRELATOS  

Código/Cargo 
Cargos considerados sinônimos que 
terão como pontuação 01 ponto por 

mês trabalhado. 

Cargos considerados correlatos que 
terão como pontuação 0,50 ponto por 

mês trabalhado. 
Assistente Social - - 

Atendente 

Recepcionista em geral, 
Atendente em geral, 

Encarregado da recepção, Funcionário de 
setor de informação, Crediarista, Secretária, 
Telefonista, Vendedor de balcão, Auxiliar de 

Secretaria, Balconista, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de Escritório, Auxiliar 

de recepção, Operador de Caixa. 
Representante de atendimento de 
telemarketing, Vendedor em geral. 

Auxiliar 
Administrativo 

Auxiliar de escritório, Auxiliar de 
compras, Escriturário. 

Atendente, Secretária, Auxiliar de Secretaria 
Escolar, Assistente administrativo, Agente 

administrativo, Assistente de escritório, 
Assistente técnico, Atendente de judiciário, 
Auxiliar de judiciário, Auxiliar de cartório, 

Auxiliar de pessoal, Agente de microcrédito. 

Auxiliar de 
Consultório 
Odontológico 

Auxiliar/agente em saúde bucal, 
Auxiliar de dentista. 

Técnico em saúde bucal, Protético dentário, 
Auxiliar de prótese dentária, Técnico em 
saúde bucal da estratégia de saúde da 
família, Atendente de clínica dentária, 

Atendente de gabinete dentário, Atendente 
de serviço odontológico, Atendente 

odontológico. 
Bioquímico Farmacêutico Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Bioquímico. 

Borracheiro 
Borracheiro auxiliar, Consertador de 

pneus, Emendador de câmaras de ar, 
Montador de pneus. 

Alinhador de pneus, Balanceador, Lavador 
de peças, Auxiliar de Mecânico. 

Coveiro Sepultador, Oficial de obras – 
sepultador. 

Operador de forno (serviços funerários), 
Crematório e Trabalhador Braçal.  

Cuidador Social 

- Babá, Cuidador de idosos, Acompanhante 
de idosos, Cuidador em saúde, Monitor de 

Creche, Auxiliar de Creche, Monitor de 
Educação Infantil. 

Eletricista  Eletricista em geral Auxiliar de Eletricista, Técnico em 
edificações. 

Enfermeiro - Técnico em Enfermagem, Auxiliar de 
Enfermagem. 

Enfermeiro ESF - Técnico em Enfermagem, Auxiliar de 
Enfermagem,  

Gari Varredor de rua, Agente de coleta de 
lixo, Coletor de lixo, Lixeiro. 

Auxiliar de serviços gerais, Trabalhador 
Braçal e Servente, Auxiliar de limpeza. 

Médico ESF Médico em Geral, Clínico Geral - 
Médico Plantonista Médico em Geral, Clínico Geral - 

Monitor de 
Educação Infantil 

Monitor/Auxiliar/Assistente de Creche.  Monitor de entretenimento, Monitor de 
esportes e lazer, Monitor de recreação,  

Monitor Infantil, Recreacionista, Monitor de 
acampamento, Auxiliar de Classe, Monitor 
de Transporte Escolar e Cuidador Social, 

Babá. 
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Monitor de 
Transporte Escolar 

- Monitor de Educação Infantil, Servente, 
Cuidador Social, Babá, Cuidadora de 

Criança, Doméstica, Inspetor de alunos de 
escola privada, Inspetor de alunos de escola 

pública, Agente de organização escolar, 
Agente educador, Auxiliar técnico de 
educação, Bedel, Inspetor de alunos, 

Inspetor de disciplina, Monitor de alunos,  

Motorista Motorista em geral,  Taxista, Instrutor de Trânsito, Instrutor de 
Auto Escola. 

Operador de 
Máquinas 

Operador de máquinas de 
terraplenagem (abrange todos os 

títulos do CBO 7151)  

Condutor de Veículos Pesados, Motorista de 
Carga. 

Pedreiro 

Pedreiro em geral Mestre de Obras, Oficial (Construção civil), 
Encarregado de Obras, Construtor civil, 

Técnico em edificações, Auxiliar de 
Pedreiro, Pintor. 

Servente Faxineiro, Auxiliar de Limpeza, 
Servente de Limpeza. 

Merendeira, Cozinheira, Auxiliar de serviços 
gerais, Doméstica, Auxiliar de cozinha. 

Técnico em 
Enfermagem 

- Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, 
Instrumentador cirúrgico. 

Técnico em 
Radiologia 

Operador de raio-x, Técnico de 
radioterapia, Técnico em 

hemodinâmica, Técnico em 
mamografia, Técnico em medicina 

nuclear, Técnico em radiologia médica, 
Técnico em radiologia odontológica, 
Técnico em ressonância magnética, 

Técnico em tomografia 

Operador de eletroencefalógrafo, Técnico 
em captações bioelétricas do cérebro, 

Técnico em eletroencefalografia, Técnico 
em eletroencefalograma, Operador de 

eletrocardiógrafo, Técnico em 
eletrocardiografia, Técnico em 

eletrocardiograma, Técnico em métodos 
eletrográficos em cardiologia, Técnico em 

métodos não invasivos em cardiologia. 
 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

Supervisor de segurança do trabalho Técnico em meio ambiente, segurança e 
saúde; Técnico em segurança industrial. 

Trabalhador Braçal 
- Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Auxiliar de 

Obras, Auxiliar/Servente de Pedreiro, 
Lavador de Veículos. 

Vigia Noturno Vigia, Vigia de rua, Vigilante 
 

Guarda Municipal, Segurança, Porteiro de 
edifícios, Agente de portaria.  

 
Observação: Para cargos que não constem na lista acima, mas que porventura forem apresentados para fins 
de contagem de títulos, a Comissão do Processo Seletivo detém plenos poderes de analisar a 
compatibilidade com o cargo pretendido e, se constatado a mesma, considerar cargo correlato para fins de 
pontuação, considerando para tanto, as atividades relativas aos cargos correlatos e ao cargo pretendido 
conforme descrição dos mesmos constantes na Lei Complementar 002/2011, sendo devidamente justificado 
nos autos processuais. 
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ANEXO IV - A 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 
001/2021 PARA TODOS OS CARGOS COM EXCEÇÃO AOS RELACIONADOS A 

ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

Ficha de Inscrição nº ______/2021 
(a ser preenchido pela Comissão) Cargo Pretendido:  

Nome completo:   Sexo: M (    )   F (     ) 

Data de Nascimento:       /        / RG:  CPF:  

Endereço:                                                                                                                                Tel.: 

Bairro:                                                                    Cidade:   UF: CEP: 

Candidato Portador de Deficiência (PD):  SIM (      )          NÃO (      ) 
Declara ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o Processo Seletivo 
Simplificado, que aceita e atende a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do 
cargo, comprometendo-se à sua devida comprovação, quando exigida, sob pena de não o fazendo, tornar-se 
insubsistente sua inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração. Declara ainda 
não ter sido exonerado ou demitido do serviço por justa causa, com prazo inferior a cinco anos desde a 
consumação do ato até a data da inscrição. 
 
Rio Bananal, ______ de março de 2021. 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO (SER PREENCHIDO PELA COMISSÃO) 

I – TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/ 
MESES PONTOS 

Tempo de trabalho efetivo na função do 
respectivo cargo ou atividades correlatas. 
Serão aceitas como atividades correlatas 
aquelas descritas no Anexo III. 
Observação: Serão consideradas somente 
até duas atividades correlatas 

01 (um) ponto por mês 
trabalhado na função do 
respectivo cargo inscrito e seus 
sinônimos. 

 
 

 
 0,5 (meio) ponto por mês 

trabalhado em atividades 
correlatas. 

 

II – CAPACITAÇÕES PESO/CERTIFICADO QUANTIDADE 
CERTIFICADOS PONTOS 

Capacitações, cursos e Treinamentos, na área do 
cargo pretendido, com carga horária igual ou 
superior a 50 horas por certificado. (serão 
considerados para fins de pontuação no máximo 
03 certificados deste item) 

Cinco (05) pontos por cada 
certificado.   

Capacitações, Cursos e Treinamentos, na área do 
cargo pretendido, com carga horária entre 20 e 49 
horas por certificado. (serão considerados para fins 
de pontuação no máximo 05 certificados deste 
item) 

Três (03) pontos por certificado   

Palestras e seminários, na área do cargo 
pretendido, com no mínimo de 8 horas por 
certificado. (será considerado para fins de 
pontuação no máximo 02 certificados deste item) 

Dois pontos e meio (2,5) pontos 
por certificado   

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II  

 
__________________________________________  

Assinatura do responsável pela inscrição 
Data:____ / __ / 2021. 
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ANEXO IV - B 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 
001/2021 PARA OS CARGOS RELACIONADOS À ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - ESF 

Ficha de Inscrição nº________/2021 
(a ser preenchido pela Comissão) Cargo Pretendido:  

Nome completo:   Sexo: M (    )   F (     ) 

Data de Nascimento:       /        / RG:  CPF:  

Endereço:                                                                                                                                  Tel.: 

Bairro:                                                                    Cidade:   UF: CEP: 

Candidato Portador de Deficiência (PD):  SIM (      )          NÃO (      ) 
Declara ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o Processo Seletivo 
Simplificado, que aceita e atende a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do 
cargo, comprometendo-se à sua devida comprovação, quando exigida, sob pena de não o fazendo, tornar-se 
insubsistente sua inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração. Declara ainda 
não ter sido exonerado ou demitido do serviço por justa causa, com prazo inferior a cinco anos desde a 
consumação do ato até a data da inscrição. 
Rio Bananal, ______ de março de 2021. 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato (a) 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO (SER PREENCHIDO PELA COMISSÃO) 

I – TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/ 
MESES PONTOS 

Tempo de trabalho efetivo na função do 
respectivo cargo ou atividades correlatas. 
Serão aceitas como atividades correlatas 
aquelas descritas no Anexo III. 
Observação: Serão consideradas somente 
até duas atividades correlatas. 

01 (um) ponto por mês 
trabalhado na função do 
respectivo cargo inscrito e seus 
sinônimos. 

 
 

 
 0,5 (meio) ponto por mês 

trabalhado em atividades 
correlatas. 

 

II – CAPACITAÇÕES PESO/CERTIFICADO QUANTIDADE 
CERTIFICADOS PONTOS 

Certificado de Curso de Mestrado na área de saúde 
reconhecido pelo MEC (será considerado para fins de 
pontuação apenas um Curso deste item) 

20 (vinte) pontos por cada 
certificado.   

Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu / 
Especialização (será considerado para fins de 
pontuação apenas um Curso deste item) 

15 (quinze) pontos por cada 
certificado.   

Certificado de Curso avulso na área da saúde com 
duração superior a 120 horas, a partir de 2010. (será 
considerado para fins de pontuação apenas um 
Curso/Certificado deste item) 

10 (dez) pontos por cada 
certificado.   

Certificado de Curso avulso na área da saúde com 
duração superior a 12 horas, a partir de 2010. (será 
considerado para fins de pontuação apenas um 
Curso/Certificado deste item) 

5 (cinco) pontos por cada 
certificado.   

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS ITENS I E II  

 
__________________________________________  

Assinatura do responsável pela inscrição 
Data:____ / __ / 2021. 
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ANEXO V - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ____________ CARGO: ____________________________  

Nome do Candidato: ____________________________________________________ 

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pelo recebimento da Inscrição 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ____________ CARGO: ____________________________  

Nome do Candidato: _____________________________________________________  

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pelo recebimento da Inscrição 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ____________ CARGO: ____________________________  

Nome do Candidato: _____________________________________________________  

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pelo recebimento da Inscrição 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ____________ CARGO: ____________________________  

Nome do Candidato: _____________________________________________________  

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pelo recebimento da Inscrição 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº ____________ CARGO: ____________________________  

Nome do Candidato: _____________________________________________________  

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável pelo recebimento da Inscrição 
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ANEXO VI  
CAPA DO ENVELOPE DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Dados Pessoais 
 
Nome: ______________________________________________________________  
Data de Nascimento: ___/___/______                                                                                                 
Candidato portador de deficiência: (     ) Sim     (     ) Não 

Cargo Pretendido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação de Documentos a Serem Entregues 
Cópia do CPF  
Cópia do Documento de Identidade  
Cópia do documento comprobatório da experiência profissional no setor privado  
Cópia do documento comprobatório da experiência profissional no setor público  
Cópia(s) de certificado(s) para avaliação de capacitação  
Cópia do Diploma ou certificado ou histórico escolar para comprovação de 
escolaridade 

 

Cópia de Laudo conforme consta no item 10.1  
Declaração de autenticidade de documentos (Anexo X)  
Cópia de Documento para Prova de Atendimento aos pré-requisitos  

 
 
 
 
 
_____________________________________________                               Data: ___/___/2021                                                                                                         

     
 

 Assinatura do candidato ou do responsável legal  

( ) Vigia Noturno 
( ) Servente 
( ) Atendente 
( ) Trabalhador Braçal 
( ) Coveiro  
( ) Gari 
( ) Auxiliar Administrativo 
( ) Motorista 
( ) Operador de Máquinas 
( ) Borracheiro 
( ) Eletricista 
( ) Técnico em Segurança do Trabalho 
 

( ) Auxiliar Consultório Odontológico 
( ) Técnico em Enfermagem 
( ) Técnico em Radiologia 
( ) Bioquímico 
( ) Enfermeiro 
( ) Médico Plantonista 
( ) Assistente Social 
( ) Cuidador Social 
( ) Monitor de Educação infantil 
( ) Monitor de Transporte Escolar 
( ) Médico – ESF1 
( ) Enfermeiro – ESF 
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ANEXO VII 
RECURSO À COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Dados Pessoais 
Nome: ____________________________________________ D. N: ___/___/______                                                                                                 
RG: ______________________________ CPF: _____________________________                                                             
E-mail: ___________________________________ Telefone: __________________  
Endereço: __________________________________________________________ 
Candidato portador de  deficiência: (     ) Sim     (     ) Não 
Cargo Pretendido: ____________________________________________________ 
 

Justificativa (Escrever a razão pela qual está recorrendo, de forma resumida e objetiva). 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Observação: Os pedidos de recurso que não estiverem devidamente fundamentados 
serão imediatamente indeferidos. 

 
Rio Bananal - ES, ____ de ____________ de 2021. 

 
________________________________________ 
Assinatura do candidato ou do responsável legal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 245

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Avenida 14 de setembro, nº 887 - CNPJ: 27.744.143/0001-64 
 

20/25 
 

ANEXO VIII 
TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGO PÚBLICO 

 
 
 
____________________________________________, portador (a) do CPF nº 

_______________________, residente à (enderenço completo) 

_________________________________________________________, DECLARA para os 

devidos fins, que convocado (a) pela __________________________, a tomar posse no Cargo 

de ___________________________, sob classificação nº _________, do Processo Seletivo 

Simplificado Edital nº 001/2021, vem manifestar de livre e espontânea vontade a desistência de 

assumi-lo, solicitando minha reclassificação para futuras convocações. 

 

 

Rio Bananal-ES, ________ de ______________________ de 2021. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 
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ANEXO IX 
 
Relação, em ordem cronológica por cargo, dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado da 
Prefeitura de Rio Bananal Edital nº 001/2021. 
 
CARGO:__________________________________________________________________ 
 

Ordem Nome Assinatura 
01/2021   

02/2021   

03/2021   

04/2021   

05/2021   

(...)/2021   
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 
 
 

Eu, ____________________________________________________________________, 

portador do RG nº _____________________, CPF nº _______________________, candidato no 

processo Seletivo nº. 001/2021, da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, DECLARO que os 

documentos apresentados por mim, sejam eles cópias ou originais apresentam informações 

verídicas. DECLARO também que sou conhecedor dos termos descritos no Capítulo III – Da 

falsidade Documental, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei Nº 2.848/1940): 

 

Falsificação do selo ou sinal público: “Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: I - 

selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; II - selo ou 

sinal atribuído por lei à entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.”    

Falsificação de documento público: “Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento 

público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.” 

Falsificação de documento “Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou 

alterar documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.” 

Falsidade ideológica “Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, 

e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” 

 

__________________, _____ de _______________ de 2021. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato ou do responsável legal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 
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Avenida 14 de setembro, nº 887 - CNPJ: 27.744.143/0001-64 
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ANEXO XI 

BAREMA (CRITÉRIOS) PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 
OPERADOR DE MÁQUINA 

NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________ 
Nº DA FICHA DE INSCRIÇÃO:_________________ DATA: ____/_____/_______ 
 

ITEM PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS Pontuação 
0 a 10 pontos 

01 Verificação do equipamento (pneus, água, óleo, bateria)  
02 Dar partida na máquina com o câmbio em neutro  
03 Ligar pisca alerta e todos os faróis da máquina ao fazer manobra  

04 Habilidades ao operar o equipamento/máquina (apresenta domínio, 
zelo, controle e cuidado)  

05 Operar a máquina sem colocar em risco sua vida ou de outros que 
estejam participando do evento  

06 
Subir na máquina com o corpo ereto e/ou de frente para a máquina, 
com pelo menos 3 pontos de apoio simultâneos e/ou pular degrau 
e/ou segurar no volante para subir.  

 

07 
Descer da máquina com o corpo ereto, de frente para a mesma, com 
pelo menos 3 pontos de apoio simultâneos, pular degrau(s) e / ou 
segurar no volante para descer. 

 

08 Realizar a atividade proposta dentro do tempo preestabelecido.  

09 Adotar os procedimentos adequados para execução da atividade, 
como tempo, destreza, precisão, eficiência.  

10 
Ao parar a máquina para desligá-la: baixar a caçamba ou lâmina até 
o solo sem deixá-la bater com força no chão e na posição correta de 
descanso. 

 

Pontuação Total obtida  

Observações: 

1) Será declarado apto o candidato que obter no mínimo 50 pontos. 

2) Os pontos somados na avaliação prática será somado com os pontos da primeira fase para 
definição da ordem de Classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 249
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ANEXO XII - A 
BAREMA (CRITÉRIOS) PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 

MOTORISTA – AUTOMÓVEL  
NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________ 
Nº DA FICHA DE INSCRIÇÃO:_________________ DATA: ____/_____/_______ 

ITEM PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS Pontuação 
0 a 5 pontos 

1 Adotar os procedimentos básicos antes de ligar o veículo: 
portas, freio de mão, retrovisores e cintos. (0 a 5 pontos) 

 

2 Usar adequadamente os pedais de freio e embreagem. (0 a 5 
pontos) 

 

3 Entrar na via preferencial com o devido cuidado. (0 a 5 
pontos) 

 

4 Observar sinalização de trânsito. (0 a 5 pontos)  

5 Usar corretamente o espaço da rua, sem invadir calçadas e 
contramão. (0 a 5 pontos) 

 

6 Observar a velocidade indicada para a via. (0 a 5 pontos)  

7 Conduzir corretamente o veículo dentro das normas de 
trânsito. (0 a 5 pontos) 

 

8 Fazer as devidas conversões. (0 a 5 pontos)  

9 Fazer uso da buzina somente em locais permitidos. (0 a 5 
pontos) 

 

10 
Uso adequando do câmbio de machas, fazendo as trocas de 
machas corretamente, no tempo certo da velocidade. (0 a 5 
pontos) 

 

ITEM PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS Pontuação 
0 a 10 pontos 

11 Verificar nível do óleo e água do veículo antes de puncioná-lo. 
(0 a 10 pontos) 

 

12 Respeitar o pedestre na faixa. (0 a 10 pontos)  

13 Respeitar as regras de ultrapassagem, de preferência da via 
ou mudança de direção. (0 a 10 pontos) 

 

14 Acionar o freio de mão ao estacionar. (0 a 10 pontos)  

15 Fazer corretamente a baliza com no máximo três tentativas. (0 
a 10 pontos) 

 

Pontuação Total obtida  

Observações: 

1) Será declarado apto o candidato que obter no mínimo 50 pontos. 

2) Os pontos somados na avaliação prática será somado com os pontos da primeira fase para 
definição da ordem de Classificação. 
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ANEXO XII - B 
BAREMA (CRITÉRIOS) PARA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE 

MOTORISTA – CAMINHÃO CAÇAMBA  
NOME DO CANDIDATO:______________________________________________________ 
Nº DA FICHA DE INSCRIÇÃO:_________________ DATA: ____/_____/_______ 

ITEM PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS Pontuação 
0 a 5 pontos 

1 
Adotar os procedimentos básicos antes de ligar o 
veículo: portas, freio de mão, retrovisores e cintos. (0 
a 5 pontos) 

 

2 Usar adequadamente os pedais de freio e 
embreagem. (0 a 5 pontos) 

 

3 Entrar na via preferencial com o devido cuidado. (0 a 
5 pontos) 

 

4 Observar sinalização de trânsito. (0 a 5 pontos)  

5 Usar corretamente o espaço da rua, sem invadir 
calçadas e contramão. (0 a 5 pontos) 

 

6 Observar a velocidade indicada para a via. (0 a 5 
pontos) 

 

7 Conduzir corretamente o veículo dentro das normas 
de trânsito. (0 a 5 pontos) 

 

8 Fazer as devidas conversões. (0 a 5 pontos)  

9 Fazer uso da buzina somente em locais permitidos. (0 
a 5 pontos) 

 

10 
Uso adequando do câmbio de machas, fazendo as 
trocas de machas corretamente, no tempo certo da 
velocidade. (0 a 5 pontos) 

 

11 Acionar o freio de mão ao estacionar. (0 a 5 pontos)  

12 Respeitar o pedestre na faixa. (0 a 5 pontos)  

ITEM PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS Pontuação 
0 a 10 pontos 

13 Verificar nível do óleo e água do veículo antes de 
puncioná-lo. (0 a 10 pontos) 

 

14 Respeitar as regras de ultrapassagem, de preferência 
da via ou mudança de direção. (0 a 10 pontos) 

 

15 Fazer corretamente a baliza com no máximo três 
tentativas. (0 a 10 pontos) 

 

16 

Bascular a caçamba no local indicado, com a devida 
sinalização e, conforme comando, baixar a caçamba 
sem deixá-la bater com força no veículo e deixar na 
posição correta de descanso. (0 a 10 pontos) 

 

Pontuação Total obtida  

Observações: 

1) Será declarado apto o candidato que obter no mínimo 50 pontos. 

2) Os pontos somados na avaliação prática será somado com os pontos da primeira fase para 
definição da ordem de Classificação. 
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 005/2021
Publicação Nº 336337

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 005/2021

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através seu Pregoeiro e equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o certame supra citado, tendo como objeto a contratação de empresa para elaboração e aprovação de 
projetos de proteção e combate a incêndio e pânico, foi declarado DESERTO. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

DISPENSA PROCESSO 066/2021
Publicação Nº 336255

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000018/2021

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93, avisamos que acolhe-
mos o parecer da SECJUR e RATIFICAMOS a DISPENSA de licitação com amparo no Art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, 
nos seguintes processos:

Processo 000066/2021 - Contratada: DALMACIO HOLZ, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o n.º 
681.754.347-91. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. 
Valor: R$ 1.300,00 mensais. Período: 12 meses. Dotação: 000090010812200012.069 - Manutenção Das Atividades Ad-
ministrativas - 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Ficha - 00210 - Fonte de Recurso 
- 10010000000

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2020
Publicação Nº 336238

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento ao Art. 61 § Único da lei 8.666/93, com respaldo no Art. 57, 
II da Lei Federal n 8.666/93, firmou o que segue:

002º Termo aditivo ao Contrato nº 000133/2020. Contratada: VAGO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Fica o Contrato nº 
000133/2020 prorrogado até 09 de março de 2022. O valor correspondente a prorrogação deste aditivo é de R$36.540,00, 
passando o valor total geral do contrato inicial após os aditivos firmados até a presente data a R$ 73.080,00, que tem por 
objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA MECANICA OBRIGATÓRIA EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSA-
GEIROS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. Processo: 013735/2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2020
Publicação Nº 336239

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento ao Art. 61 § Único da lei 8.666/93, com respaldo no Art. 57, 
II da Lei Federal n 8.666/93, firmou o que segue:

002º Termo aditivo ao Contrato nº 000153/2020. Contratada: AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP. 
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Objeto: Fica o Contrato nº 000153/2020 prorrogado até 22 de março de 2021, o valor correspondente a prorrogação deste 
aditivo é de R$6.980,00, passando o valor total geral do contrato inicial após os aditivos firmados até a presente data a 
R$ 13.960,00, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) - GRUPO B, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CON-
TRATO. Processo: 000027/2020.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021
Publicação Nº 336319

RESUMO DE ATA(s) DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 009870/2020.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 000003/2021- 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:000013/2021.

FORNECEDOR: LICITAWEB COMERCIO EIRELI EPP - CNPJ: 09.583.801/0001-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO DE 
2021 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 
DA ATA.

Valor: R$ 435.660,00.

HILÁRIO ROPEKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ENOC JOAQUIM DA SILVA

Secretário de Educação Interino

EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO NºS 011/2021 E 012/2021
Publicação Nº 336298

RESUMO DE ATA(s) DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 009872/2020.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 000004/2021- 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:000011/2021.

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E - CNPJ: 01.027.474/0001-90

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 
2021 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 
DA ATA.

Valor: R$ 191.616,00.

N.º DA ATA:000012/2021.

FORNECEDOR: VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA EPP - CNPJ: 28.071.296/0001-50

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 
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2021 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 
DA ATA.

Valor: R$ 595.800,00.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ENOC JOAQUIM DA SILVA

Secretário de Educação Interino

EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO NºS 014/2021 E 015/2021
Publicação Nº 336334

RESUMO DE ATA(s) DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 009874/2020.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 000005/2021- 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:000014/2021.

FORNECEDOR: GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME - CNPJ: 12.642.623/0001-47

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO DE 
2021 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NA ATA.

Valor: R$ 145.990,90.

N.º DA ATA:000015/2021.

FORNECEDOR: LICITAWEB COMERCIO EIRELI EPP - CNPJ: 09.583.801/0001-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ANO DE 
2021 (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA.

Valor: R$ 48.799,60.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ENOC JOAQUIM DA SILVA

Secretário de Educação Interino

EXTRATO CONTRATO FMS Nº 052/2021
Publicação Nº 336237

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato FMS nº 000052/2021: Contratada: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:29.010.039/0001-
71. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E AFINS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO 
CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 076/2020 - Pregão Ele-
trônico Nº 000007/2020. Valor total: R$ 5.088,00. Prazo: 18 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2022. Dotação: 
0080011030100142.043 - Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB - 33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00044 - Fonte de Recurso - 12110000000. Processo: 1158/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá
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EXTRATO CONTRATO Nº 095/2021
Publicação Nº 336229

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000095/2021: Contratada: GRECIELY MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.662.416/0001-87. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MEIO-FIO E PÓ DE PEDRA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO 
CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 095/2020 - Pregão Pre-
sencial 000057/2020. Valor total: R$ 142.300,00. Prazo: 25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 
000100010412200012.037 - Manutenção das atividades administrativas - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Fi-
cha - 00272Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 1403/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 096/2021
Publicação Nº 336230

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000096/2021: Contratada: COMERCIAL H10 EIRELI ME - CNPJ: 29.106.685/0001-37. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DA REDE, 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a 
Ata de Registro de Preços nº 005/2021 - Pregão Eletrônico 000043/2020. Valor total: R$ 4.396,50. Prazo: 25 de fevereiro 
de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 000030010412200012.011 - Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00058 - Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 1339/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 097/2021
Publicação Nº 336232

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000097/2021: Contratada: EDUARDO FADINI SILVESTRE ME - CNPJ: 14.771.730/0001-09. Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA 
DA REDE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que 
originou a Ata de Registro de Preços nº 006/2021 - Pregão Eletrônico 000043/2020. Valor total: R$ 15.093,75. Prazo: 
25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 000030010412200012.011 - Manutenção das Atividades 
Administrativas - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00058 - Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 
1339/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 098/2021
Publicação Nº 336233

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000098/2021: Contratada: MESQUITA E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 07.300.151/0001-04. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DA REDE, 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata 
de Registro de Preços nº 007/2021 - Pregão Eletrônico 000043/2020. Valor total: R$ 39.886,59. Prazo: 25 de fevereiro 
de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 000030010412200012.011 - Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00058 - Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 1339/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
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EXTRATO CONTRATO Nº 099/2021
Publicação Nº 336234

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000099/2021: Contratada: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-M - CNPJ: 
10.820.186/0001-89. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DA REDE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, confor-
me descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 008/2021 - Pregão Eletrônico 000043/2020. 
Valor total: R$ 10.038,50. Prazo: 25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 000030010412200012.011 
- Manutenção das Atividades Administrativas - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00058 - Fonte de Recurso 
- 10010000000. Processo: 1339/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 100/2021
Publicação Nº 336235

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000100/2021: Contratada: OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 32.787.176/0001-21. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IN-
FRAESTRUTURA DA REDE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas 
no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 009/2021 - Pregão Eletrônico 000043/2020. Valor total: R$ 4.360,00. 
Prazo: 25 de fevereiro de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 000030010412200012.011 - Manutenção das Ati-
vidades Administrativas - 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00067 - Fonte de Recurso 
- 19300000000. Processo: 1339/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 101/2021
Publicação Nº 336236

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000101/2021: Contratada: VIA NOVITA LTDA - ME - CNPJ: 04.447.180/0001-05. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INFRAESTRUTURA DA REDE, 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a 
Ata de Registro de Preços nº 010/2021 - Pregão Eletrônico 000043/2020. Valor total: R$ 7.830,90. Prazo: 25 de fevereiro 
de 2021 a 24 de fevereiro de 2022. Dotação: 000030010412200012.011 - Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00058 - Fonte de Recurso - 10010000000 e 000030010412200012.011 
- Manutenção das Atividades Administrativas - 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00067 
- Fonte de Recurso - 19300000000. Processo: 1339/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021
Publicação Nº 336371

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO nº 000006/2021- SRP. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PRA ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 
2021(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS), conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edi-
tal de PREGÃO ELETRÔNICO nº 000006/2021 - SRP e seus anexos. Processo nº 009875/2020. Vencedora(s): FORTCOM 
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.796.012/0001-
90, GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.642.623/0001-47, 
LICITAWEB COMERCIO EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.583.801/0001-00, 
PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.893.589/0001-04, S. J. 
DEGASPERI LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.064.100/0001-29 e VANILDA S G 
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LAURETT DISTRIBUIDORA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.071.296/0001-50.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ENOC JOAQUIM DA SILVA

Secretário de Educação Interino

JUSTIFICATIVA INEXIBILIDADE TERMO DE FOMENTO PROCESSO 7737/20
Publicação Nº 336508

Extrato de Justificativa à Inexigibilidade da realização do Chamamento Público.

O Prefeito do Município de Santa Maria de Jetibá-ES. Sr. Hilário Roepke, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, torna público a INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO para a celebração do Termo de Fo-
mento com: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - CNPJ: 03.258.716/0001-81, objetivando o repasse 
de recursos financeiros, referente a Emenda nº 30930011, Programação nº 320455920200001, destinada pelo Deputado 
Federal Exmo. Sr. Evair Vieira de Melo, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para custeio das despesas ne-
cessárias para o funcionamento básico da Instituição, conforme Plano de Trabalho apresentado, constante ao Processo 
nº 7737/2020, com fulcro no Art. 31 e 32 da Lei Federal nº 13019/2014, Decreto Municipal nº 1416/2017, e no parecer 
jurídico exarado no referido processo.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021
Publicação Nº 336129

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

PREGÃ0 ELETRÔNICO

Nº 015/2021

SRP

OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de confecção de blocos de notas fiscais de produtor rural. ABER-
TURA DE LICITAÇÃO: 15 de março de 2021. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 7:30h do dia 03 de março de 
2021 até às 7:59h do dia 15 de março de 2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 8:00h às 8:59h do 
dia 15 de março de 2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9:00h do dia 15 de março de 2021. LOCAL DE 
ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da 
Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br ou www.bllcompras.org.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos atra-
vés do telefone (27) 3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/www.bll.org.br 
file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/ww
file:///C:/Users/renat/CIGA/Diario%20-%20Documentos/ArquivosDOMES/Edicao_1717/arquivos/www.bllcompras.org.br 
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DECRETO N° 289/2021
Publicação Nº 336377

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO             
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000289/2021 
Data 19/02/2021 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

317.867,95

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007001.1236100212.091

33903900000

0000186

2123000

53.418,90

Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007001.1236500212.092

33903900000

0000198

2123000

5.088,00

Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB

MATERIAL DE CONSUMO

008001.1030100142.043

33903000000

0000044

2214000

148.274,36

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

008001.1030100142.044

33903600000

0000055

2214000

4.038,77

Proteção Social De Média Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.071

33903000000

0000238

2311000

377,04

Proteção Social De Média Complexidade

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0824400252.071

44905200000

0000241

2311000

310.651,00

Construções ambientais

OBRAS E INSTALAÇÕES

015001.1845100061.003

44905100000

0000459

2001000

TOTAL: 839.716,02

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 839.716,02 (oitocentos e trinta e nove mil setecentos e dezesseis reais  e dois centavos )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002395/2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2021 a importância de R$ 839.716,02   (oitocentos e trinta e nove mil setecentos e
dezesseis reais  e dois centavos ), nas seguintes dotações:
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DECRETO N° 290/2021
Publicação Nº 336378

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                                 
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000290/2021 
Data 19/02/2021 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.596,51

Manutenção das Atividades Administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

003001.0412200012.011

31909400000

0000577

1001000

3.230,01

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

007001.1212200012.059

33900800000

0000162

1111000

1.960,72

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

007001.1212200012.059

33903000000

0000164

1111000

77,71

Manutenção das Atividades Administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

007001.1212200012.059

33909300000

0000172

1001000

39.401,43

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1236100012.060

31901300000

0000178

1111000

10.784,91

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

007001.1236100012.060

31911300000

0000179

1111000

127.926,94

Manutenção das atividades administrativas 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

008001.1012200012.041

31900400000

0000127

1211000

14.784,75

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

008001.1030100142.044

31900400000

0000130

1211000

85.875,79

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.044

31901100000

0000049

1211000

49.900,00

Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

008001.1030100142.045

31900400000

0000131

1211000

7.394,22

Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

008001.1030200152.048

31900400000

0000134

1211000

7.700,14

Manutenção das ações de vigilância epidemiológica

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

008001.1030500172.051

31900400000

0000137

1211000

1.617,03

Manutenção das ações de vigilância epidemiológica

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

008001.1030500172.051

31901300000

0000121

1211000

410,16

Manutenção Das Atividades Administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

009001.0812200012.069

33900800000

0000206

1001000
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                                   
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000290/2021 
Data 19/02/2021 

4.000,00

Proteção Social De Média Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

009001.0824400252.071

33903600000

0000239

1390001

422,86

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

011001.1512200012.006

33900800000

0000311

1001000

115,24

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

012001.0412200012.031

33900800000

0000353

1001000

2,21

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

013001.2612200012.054

33900800000

0000379

1001000

10,05

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

014001.2012200012.021

33900800000

0000405

1001000

67.434,46

Realização de apoio ao associativismo e ao cooperativo

SUBVENÇÕES SOCIAIS

014001.2060800082.023

33504300000

0000433

1001000

215,13

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

017001.0412200012.012

33900800000

0000538

1001000

TOTAL: 427.860,27

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 427.860,27 (quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e sessenta  reais  e vinte e sete centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

127.926,94

Manutenção das atividades administrativas 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

008001.1012200012.0410000004

100.660,54

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121400031901100000

008001.1030100142.0440000049

49.900,00

Manutenção e ampliação das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

008001.1030100142.0450000059

7.394,22

Manutenção e ampliação das ações de Saúde Mental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

008001.1030200152.0480000095

9.317,17

Manutenção das ações de vigilância epidemiológica

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121400031901100000

008001.1030500172.0510000120

4.596,51

Manutenção das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

003001.0412200012.0110000051

77,71

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

007001.1212200012.0590000164

5.190,73

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 111100033903600000

007001.1212200012.0590000167

39.401,43

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111200031901300000

007001.1236100012.0600000178

10.784,91

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111200031911300000

007001.1236100012.0600000179

410,16

Manutenção Das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009001.0812200012.0690000208

4.000,00

Proteção Social De Média Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 139000133903000000

009001.0824400252.0710000238
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                                     
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000290/2021 
Data 19/02/2021 

422,86

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

011001.1512200012.0060000316

115,24

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

012001.0412200012.0310000355

2,21

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

013001.2612200012.0540000382

10,05

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

014001.2012200012.0210000410

67.434,46

Realização de apoio ao associativismo e ao cooperativo

CONTRIBUIÇÕES 100100033504100000

014001.2060800082.0230000432

215,13

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

017001.0412200012.0120000542

TOTAL: 427.860,27

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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DECRETO N° 300/2021
Publicação Nº 336379

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO             
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000300/2021 
Data 22/02/2021 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

77,71

Manutenção das Atividades Administrativas

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

007001.1212200012.059

44909200000

0000175

1001000

12.320,00

Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

008001.1030200152.047

33903900000

0000090

1211000

142.300,00

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

010001.0412200012.037

33903000000

0000272

1001000

TOTAL: 154.697,71

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 154.697,71 ( cento e cinqüenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais  e setenta e um centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

7.320,00

Manutenção das atividades administrativas 

MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

008001.1012200012.0410000010

5.000,00

Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

008001.1030500172.0500000118

77,71

Manutenção das Atividades Administrativas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000

007001.1212200012.0590000172

142.300,00

Construção, recuperação e substituição de pontes de concreto

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

010001.1545100121.0110000302

TOTAL: 154.697,71

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

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002395/2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2021 a importância de R$ 154.697,71   ( cento e cinqüenta e quatro mil seiscentos e
noventa e sete reais  e setenta e um centavos ), nas seguintes dotações:
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Câmara Municipal

CONTRATO Nº 04/2021
Publicação Nº 336240

 

 

 

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 
Estado do Espírito Santo 

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000 
 Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br 

 
 

 
 

RESUMO CONTRATO  
Processo nº 000033/2021 
Contrato nº 04/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 
Contratada: Rogerio Costa – RC Gás  
Objeto: fornecimento de 12 (doze) botijas de gás 
Valor: R$ 933,60 (novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos) 
Vigência: 01 de fevereiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 
2021 
Dotação: 3.3.90.30.00000 – material de consumo – Ficha 0000010 
Santa Maria de Jetibá-ES, 01 de fevereiro de 2021. 
ELMAR FRANCISCO THOM  
Presidente da Câmara Municipal 
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PORTARIA Nº28/2021
Publicação Nº 336243

 

  
 
 

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá 
Estado do Espírito Santo 

 

 
PORTARIA Nº 028/2021 

 
Concede licença de 04 dias para tratamento 
de saúde ao Vereador Joelio Abeldt. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 

no uso de suas atribuições legais,  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Concede licença de 04 dias para tratamento de saúde ao Vereador Joelio 

Abeldt, conforme artigo 40, inciso I da Lei Orgânica. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 22/02/2021. 

 

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

ELMAR FRANCISCO THOM 
Presidente da Câmara  
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Santa Teresa

Prefeitura

PORTARIA/CGAB Nº 081/2021 – NOMEIA SERVIDORES PARA CONSTITUÍREM A COMISSÃO RES-
PONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicação Nº 336382

PORTARIA/CGAB/N° 081/2021

DESIGNA SERVIDORES PARA CONSTITUÍREM A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMO-
NIAL DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Considerando a solicitação contida no processo nº 10.991/2020, protocolado pelo Setor de Patrimônio;

RESOLVE:

Art. 1.° Designar os Servidores Municipais relacionados a seguir, para constituírem a comissão para a realização do Inven-
tário Patrimonial Anual Obrigatório de Bens Móveis desta Municipalidade:
Presidente: José Carlos de Souza Sales;
1º Membro: Diomar Antônio Menegassi;
2º Membro: Simone Marina Lepaus;
3º Membro: Antônio Manthay de Sousa;
4º Membro: Marcela Maria Pereira Guetler.

Art. 2.° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga a Portaria/CGAB/nº 212/2020 e as disposições em 
contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 01 de março de 2021.

KLEBER MEDICI DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/Nº 080/2021 - DESIGNA FISCAIS DE CONTRATO
Publicação Nº 336353

PORTARIA/CGAB Nº 080/2021

DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

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

Considerando a solicitação contida no processo nº 11.685/2020 e apensos, protocolado pela Chefia de Gabinete;

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam designados os Servidores relacionados abaixo, para atuarem como fiscais do Contrato firmado entre a 
Empresa AZ Turismo e Viagens Ltda. e esta Municipalidade, na contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais:

a) CGAB: Emanueli Maria Stelzer – Assessor de Gabinete – Proc.: 11.685/2020;

b) SMFA: Maria Aparecida Buzzato Silva – Auxiliar Administrativo – Proc.: 11.698/2020;

c) SMAS: Vitor Rossatti – Assessor Municipal – Proc.: 11.676/2020;
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d) SMOI: Virgilio Cardoso de Madeira – Secretário Municipal – Proc.: 11.271/2020;

e) SMTR: Vamberto Fernandes de Souza Junior – Agente Operacional – Proc.: 11.259/2020;

f) SMTC: Ronald Rodrigues Vieira – Gerente Municipal – Proc.: 10.813/2020;

g) SMED: Douglas Nunes Dalcolmo – Auxiliar Administrativo – Proc.: 11.007/2020;

h) PJUR: Driani Milanezi Priori – Procuradora Geral – Proc.: 10.977/2020

i) SMPE: Leni Cruz Mota – Secretária Municipal – Proc: 11.084/2020;

j) SMAD: Simone Marina Lepaus – Auxiliar Administrativo – Proc.: 10.902/2020;

k) SMAR: Jeferson Vieira Calmon – Gerente Administrativo – Proc.: 10.887/2020;

l) SMMA: Lara Knupp Correia Totola – Coordenadora Ambiental – Proc.: 10.848/2020;

m) SMSA: Jean Carlos Arndt – Assessor de Ouvidoria SUS – Proc.: 11.775/2020.

Art. 2.º Os Servidores responsáveis pela fiscalização deverão informar à Administração sobre eventuais vícios, irregulari-
dades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções 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 publicação, revoga a Portaria/CGAB/nº 245/2020 e as disposições em 
contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 01 de março de 2021.

KLEBER MEDICI DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/Nº 082/2021 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATO
Publicação Nº 336376

PORTARIA/CGAB Nº 082/2021

DESIGNA SERVIDORA PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo de nº 2.151/2021, protocolado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Lara Knupp Correia Totola – Coordenadora Ambiental, para atuar como fiscal do Con-
trato firmado entre esta Municipalidade e a Empresa GQSM Consultoria Ltda., na contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de assessoria técnica, administrativa e gestão operacional, destinada a Cooperativa dos 
Agentes Ambientais de Santa Teresa.

Art. 2.º A Servidora responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades 
ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções 
que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 266

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 01 de março de 2021.

KLEBER MEDICI DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 01-03-2021
Publicação Nº 336310

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 013/2020

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Juliana Oliveira da Rocha.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo a partir do dia 04 de Março de 2021, o Contrato Administrativo nº 
013/2020, firmando em 14 de Janeiro de 2020.

PROCESSO: 1388/2021.

Santa Teresa, 12 de Fevereiro de 2021.

KLEBER MEDICI DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ESTÍMULO À INOVA-
ÇÃO Nº 015/2020

CONCEDENTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

BOLSISTA: Bruno Uliana Madalon.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo a partir do dia 26 de Fevereiro de 2021, o Termo de Bolsa de Desen-
volvimento Tecnológico e Estímulo a Inovação nº 015/2020, firmando em 05 de Agosto de 2020.

PROCESSO: 1020/2021.

Santa Teresa, 12 de Fevereiro de 2021.

GREGÓRIO ROCHA VENTURIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 01-03-2021
Publicação Nº 336205

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 004/2021

CEDENTE: Município de Santa Teresa–ES.

CESSIONÁRIO: Município de Aracruz/ES.

OBJETO: Cessão da Servidora integrante do quadro do Município de Santa Teresa/ES, Carla Estela Lima, ocupante do 
cargo Fiscal de Saneamento, aprovado em Concurso Público e nomeada em 10/06/2011, conforme Decreto nº 022/1999, 
cuja posse e exercício ocorreram em 11/02/1999, nos termos do Art. 131, Inciso I, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 
1800/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa) para atuar junto ao CESSIONÁRIO, para exer-
cer o cargo comissionado de Gerência de Atenção Primária – Secretária de Saúde do Município de Aracruz – SEMSA, sem 
ônus para o CEDENTE e sem ressarcimento.

PROCESSO: 1285/2021.

PRAZO: O presente Convênio terá início com data retroativa ao dia 01/02/2021 e com vigência até 31 de Dezembro de 
2024, podendo ser antecipado caso haja interesse do Município Cedente, do Município Cessionário ou da Servidora.
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Santa Teresa, 25 de Fevereiro de 2021.

KLEBER MEDICI DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 01-03-2021
Publicação Nº 336204

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2020

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM.

CLÁSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do presente Contrato, ficará a cargo da Procuradoria Jurídica, 
através da servidora, a Srª. Driani Milanezi Priori – Procuradora geral, designada através da Portaria/CGAB Nº 043/2021, 
de 08 de Fevereiro de 2021.

PROCESSO: 423/2021.

Santa Teresa, 18 de Fevereiro de 2021.

KLEBER MEDICI DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE DISPENSA 2151/2020
Publicação Nº 336363

 

                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 
Termo de Dispensa de Licitação 

 
 
 

 

Reconheço a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de assessoria técnica, administrativa e gestão operacional 
para a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Santa Teresa, contratando-se para 
tanto a empresa GQSM Consultoria Ltda, CNPJ 27.535.534/0001-79, no valor de R$ 
17.596,80 (dezessete mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), 
com amparo legal no Artigo 24 – Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações.  
 
Com base no que consta nos autos do processo nº 02151/2021, ratifico a presente 
dispensa de licitação. 
 
 
 
 
 
Santa Teresa – ES, 01 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Kleber Medici da Costa 
Prefeito Municipal 
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Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza

EDITAL SMSA N° 002/2021 - RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL SMSA 
Nº 001/2021

Publicação Nº 336374

 

                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
               Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa

            Estado do Espírito Santo

EDITAL SMSA N° 002/2021

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa, Estado do Espirito

Santo,  faz  saber  e  torna  público  o  RESULTADO do  PROCESSO  SELETIVO

SIMPLIFICADO /  EDITAL SMSA Nº.  001/2021,  para provimento de cadastro  de

reserva para o cargo de  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,  para atuar na Atenção

Básica em Saúde/ESF (Estratégia de Saúde da Família), conforme classificação que

segue:

Secretaria Municipal de Saúde do MunicÍpio de Santa Teresa, Estado do Espirito

Santo, em 01 de março de 2021. 

GREGÓRIO ROCHA VENTURIM
Secretário Municipal de Saúde 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72

CANDIDATOS CLASSIFICADOS

CLASSIFICAÇÃO NOME

1º LUCIANA DESOLINA VOLKARTTI SIMONASSI 46 274 320
2º RAFAELA BATTISTA ZANONI SCHAEFFER 8 226 234
3º CLEIDIANE SAMORA DE LIMA 34 186 220
4º FABIANA MARCELA DIAS LOPES 73,5 116 189,5
5º RAFAELA DE OLIVEIRA PAMPOLIM 98,5 86 184,5
6º CLESIA SOTELLE WALKER FELIPE 72,5 88 160,5
7º MONIK PIVETTA ZANOTTI 57 86 143
8º DIONISIA PALAURO 49 84 133
9º KEILA APARECIDA GALIMBERTTI DA SILVA 14 102 116

10º LEANDRA SCHULZ 0 51 51
11º JOVANA APARECIDA FURLANI 17 17 34
12º ARIELA DA SILVA BASILIO 0 22 22
13º JESSYKA CORREA DE SOUZA 9 0 9
14º RAFAELA ANTONIA RIZZI 3 0 3
15º NATALY DA SILVA SANTOS 1 0 1

DESCLASSIFICADA CAROL FERREIRA DE SOUZA DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA GIZELY APARECIDA BRIEL MERLO DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA JAINE FARDIN DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA MIRELLY DA SILVA DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA NATALIA CASOTTI DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA NILZETE VERGUEIRO DA SILVA DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA RENATA DEMUNER DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADA TAMY VIDOTO E REZENDE DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE
DESCLASSIFICADO WILLIAN NUNES DUTRA DOCUMENTO DE REGISTRO DE CLASSE

PONTUAÇÃO 
TÍTULOS

PONTUAÇÃO 
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL

TOTAL 
GERAL
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016 A 025 DE 2021 - PMSGP/ES
Publicação Nº 336510

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (itens 
básicos) para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 19.712,00 (dezenove mil setecentos e doze reais).

Foram registrados os preços de 02 (dois) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006277/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: GILTON DA FONSECA ROCHA ME

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (itens 
básicos) para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 9.167,07 (nove mil cento e sessenta e sete reais e sete centavos).

Foram registrados os preços de 13 (treze) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006277/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (itens 
básicos) para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 1.111,74 (um mil cento e onze reais e setenta e quatro centavos).

Foram registrados os preços de 02 (dois) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006277/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (itens 
básicos) para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 303,00 (trezentos e três reais).

Foram registrados os preços de 01 (um) item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006277/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: GILTON DA FONSECA ROCHA ME

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros e materiais diver-
sos para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
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A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 15.351,62 (quinze mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Foram registrados os preços de 32 (trinta e dois) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações 
referentes constam no processo n°. 006279/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de 
todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros e materiais diver-
sos para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 13.074,24 (treze mil setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Foram registrados os preços de 05 (cinco) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006279/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros e materiais diver-
sos para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 14.059,60 (quatorze mil cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
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Foram registrados os preços de 17 (dezessete) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações refe-
rentes constam no processo n°. 006279/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos 
os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros e materiais diver-
sos para atender ao Abrigo Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 14.059,60 (quatorze mil cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Foram registrados os preços de 17 (dezessete) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações refe-
rentes constam no processo n°. 006279/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos 
os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de carnes para atender Abrigo 
Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais).

Foram registrados os preços de 04 (quatro) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006280/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de carnes para atender Abrigo 
Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 11.310,00 (onze mil trezentos e dez reais).

Foram registrados os preços de 03 (três) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006280/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2021

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

OBJETO: Esta ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de carnes para atender Abrigo 
Institucional desta Cidade – Abrigo Luz.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorroga-
ção da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando 
mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 18.167,00 (dezoito mil cento e sessenta e sete reais).

Foram registrados os preços de 05 (cinco) itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes 
constam no processo n°. 006280/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os 
interessados.

DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

Prefeito Municipal

PORTARIA 4.777/2021-CONCEDER V.R.S.G.P A SERVIDORES MUNICIPAIS PELA EXECUÇÃO DE 
TRABALHOS TÊCNICOS

Publicação Nº 336330

PORTARIA Nº 4.777/2021

CONCEDER V.R.S.G.P A SERVIDORES MUNICIPAIS PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÊCNICOS

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art57§4
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Considerando a Portaria nº 4.687 de 26 de Janeiro de 2021.

Considerando o Processo Administrativo nº 825 de 09 de Fevereiro de 2021

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder aos Servidores ELIANA LIMA MIRANDA, JOELMA MARIA MARTINS DA SILVA, MARCELA FERRAZ e 
WEDERSON FERREIRA DE PAIVA, dez (10) valores de referência-VRSGP, em conformidade com os Art. 56 e Art. 66 
da Lei Complementar Municipal nº 44/2015 por organizar e coordenar a Comissão Eleitoral, nomeada pela Portaria nº 
4.687/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4.778/2021-AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR DENILSON FELI-
CIO SOUZA

Publicação Nº 336331

PORTARIA Nº 4.778/2021

AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR DENILSON FELICIO SOUZA

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 447 de 25 de Janeiro de 2021.

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o Servidor DENILSON FELICIO SOUZA, Mat. 7106, Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, a conduzir Veículo Oficial, a partir de 26 de Fevereiro de 2021, na execução de suas funções, dentro dos 
limites do Município de São Gabriel da Palha-ES.

Art. 2º - O Servidor autorizado a dirigir veículo oficial deve possuir carteira nacional de habilitação compatível com o tipo 
de veículo oficial que vai conduzir, e verificar se o veículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos legais para 
trafegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha a cometer na con-
dução do veículo oficial.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 26 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4.779/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOC-
CHI, A SERVIDORA MICHELY CASSANI JULIATTI

Publicação Nº 336496

PORTARIA Nº 4.779/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOCCHI, A SERVIDORA MICHELY CASSANI JULIATTI

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 7.865 de 28 de Dezembro de 2020, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora MICHELY CASSANI JULIATTI, Matrícula 4246, Professora B MAPB - Inglês, na 
EMEF “Irmã Adelaide Bertocchi”, em 25h semanais, turnos Matutino/Vespertino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4.780/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOC-
CHI, A SERVIDORA FRANCINY DAROS ZANI EBERT

Publicação Nº 336497

PORTARIA Nº 4.780/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOCCHI, A SERVIDORA FRANCINY DAROS ZANI 
EBERT

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 7.868 de 28 de Dezembro de 2020, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora MICHELY CASSANI JULIATTI, Matrícula 3834, Professora B MAPB - Inglês, na 
EMEF “Irmã Adelaide Bertocchi”, em 25h semanais, turnos Matutino/Vespertino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4.781/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NO CMEI DONA NECA, A SERVIDORA KELLY 
CHRISTINA BATISTA ALVES DE SOUZA

Publicação Nº 336498

PORTARIA Nº 4.781/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NO CMEI DONA NECA, A SERVIDORA KELLY CHRISTINA BATISTA ALVES DE SOUZA

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 19 de 04 de Janeiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora KELLY CHRISTINA BATISTA ALVES DE SOUZA, Matrícula 5750, Professo-
ra A MAPA – Educação Infantil, no CMEI “Dona Neca”, em 25h semanais, turno Matutino, no período de 03/02/2021 a 
31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4.782/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOC-
CHI, A SERVIDORA FERNANDA SELLIN FINCO

Publicação Nº 336499

PORTARIA Nº 4.782/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOCCHI, A SERVIDORA FERNANDA SELLIN FINCO

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 163 de 13 de Janeiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora FERNANDA SELLIN FINCO, Matrícula 4244, Professora B MAPB - Geografia, 
na EMEF “Irmã Adelaide Bertocchi”, em 25h semanais, turno Matutino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4.783/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NO CMEI PEQUENO PRINCIPE, A SERVIDO-
RA VALQUIRIA MORELLO TAMANINI

Publicação Nº 336500

PORTARIA Nº 4.783/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NO CMEI PEQUENO PRINCIPE, A SERVIDORA VALQUIRIA MORELLO TAMANINI

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 405 de 21 de Janeiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora VALQUIRIA MORELLO TAMANINI, Matrícula 5753, Professora A MAPA – Edu-
cação Infantil, no CMEI “Pequeno Principe”, em 25h semanais, turno Matutino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4.784/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NO CMEI MERCEDES GOMES DE OLIVEIRA, 
A SERVIDORA BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO

Publicação Nº 336501

PORTARIA Nº 4.784/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NO CMEI MERCEDES GOMES DE OLIVEIRA, A SERVIDORA BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 586 de 29 de Janeiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO, Matrícula 5741, Professora A MAPA – 
Educação Infantil, no CMEI “Mercedes Gomes de Oliveira”, em 25h semanais, turno Vespertino, no período de 03/02/2021 
a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4.785/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOC-
CHI, O SERVIDOR WENDEL PILON GOBBI

Publicação Nº 336502

PORTARIA Nº 4.785/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOCCHI, O SERVIDOR WENDEL PILON GOBBI

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 624 de 02 de Fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente o Servidor WENDEL PILON GOBBI, Matrícula 5708, Professor B MAPB - Matemática, na 
EMEF “Irmã Adelaide Bertocchi”, em 25h semanais, turnos Matutino/Vespertino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4.786/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª ANNA CAVATTI COLOMBI, 
O SERVIDOR ROBLEDO DA SILVA ROCHA

Publicação Nº 336503

PORTARIA Nº 4.786/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª ANNA CAVATTI COLOMBI, O SERVIDOR ROBLEDO DA SILVA ROCHA

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 668 de 03 de Fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente o Servidor ROBLEDO DA SILVA ROCHA, Matrícula 5705, Professor B MAPB – Educação 
Física, na EMEF “Anna Cavatti Colombi”, em 7h:25min semanais, turno Matutino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 4.787/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOC-
CHI, A SERVIDORA GIRLEIA APARECIDA FAIAN

Publicação Nº 336504

PORTARIA Nº 4.787/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEF PROFª IRMÃ ADELAIDE BERTOCCHI, A SERVIDORA GIRLEIA APARECIDA FAIAN

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 691 de 04 de Fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente a Servidora GIRLEIA APARECIDA FAIAN, Matrícula 3388, Professora B MAPB - Geo-
grafia, na EMEF “Irmã Adelaide Bertocchi”, em 25h semanais, turno Matutino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 4.788/2021-LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEIEF JOÃO GABRIEL, O SERVIDOR 
FABIO RODRIGUES GIL

Publicação Nº 336505

PORTARIA Nº 4.788/2021

LOCALIZA PROVISORIAMENTE NA EMEIEF JOÃO GABRIEL, O SERVIDOR FABIO RODRIGUES GIL

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 692 de 04 de Fevereiro de 2021, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar provisoriamente o Servidor FABIO RODRIGUES GIL, Matrícula 6998, Professor B MAPB – Artes, na 
EMEIEF “João Gabriel”, em 25h semanais, turnos Matutino/Vespertino, no período de 03/02/2021 a 31/12/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de março de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA N.º 21/2021
Publicação Nº 336283

PORTARIA N.º 21/2021 DESIGNA SERVIDORES

MAIKEL PAIVA, Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte interino, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha, do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto n° 1.965/2021, de 01de fevereiro de 2021, usando de suas 
atribuições legais, com fulcro na legislação vigente, e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 2.804, de 28 de março de 2019 que alterou a Lei Municipal nº 2.665, de 06 de julho de 
2017, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Gratificação de Produtividade e plantão aos Servidores Públicos 
Municipais lotados no Departamento Municipal de Transito da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transportes, e 
dá outras providências,

Art. 1º - Autorizar aos servidores do Departamento de Transito, lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 
Transporte, efetivos, a realizarem plantões extraordinários de acordo com a necessidade desta secretaria, no período de 
16 de Fevereiro de 2021 à 15 de Março 2021, para suprirem as demandas de serviços existentes.

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR os servidores: Douglas Pereira Anterio, Edmar Malaquias de Souza, Fernando Damasceno de Jesus, 
Fernando Goser, Helielson Gilberson Goese, Maria de Fatima Cassiano da Rocha, Oliveira Custodio Filho, Arthur Paulo 
Bohry, Josué Roberto Vieira, Welington Curitiba, para cumprirem Regime de Plantão de acordo com a necessidade da ad-
ministração municipal.

Art. 2º - Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de Feve-
reiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, 25 de Fevereiro de 2021.

MAIKEL PAIVA

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte interino.
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PORTARIA Nº. 09/2021 - SEMUS
Publicação Nº 336282

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal de Saúde 

Av. Dr. Fernando Serra, nº 221, Centro| São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1924/2351 | E-mail: saude@saogabriel.es.gov.br 

 
PORTARIA Nº. 09/2021 - SEMUS                           DESIGNA SERVIDOR 
 
 

FABIANO OST, Secretário Municipal de Saúde 
Interino, usando das atribuições legais. 
                                 

CONSIDERANDO o decreto n.º 1.290, 17 de março de 2020 que declara situação de 
emergência em saúde pública no município de São Gabriel da Palha em razão de surto de 
doença respiratória – COVID 19; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 07 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019; 
   
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.445, de 29 de maio de 2020 que Institui os Centros de 
Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, em caráter excepcional e temporário, 
considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (Covid-19); 
 
CONSIDERANDO que não dispomos de vagas suficientes no quadro de vagas da prefeitura 
para realização de processo seletivo para compor uma equipe de trabalho específica para o 
Centro de Atendimento ao COIVD 19; 
 
CONSIDERANDO a urgência na abertura do Centro de Atendimento ao COIVD 19 
Municipal, pois tem crescido muito o número de notificações e casos positivos nos cidadãos 
gabrielenses; 
 
CONSIDERANDO que a Atenção Primária à Saúde Municipal é responsável no primeiro 
atendimento aos munícipes e, se necessário, encaminha-los à Rede de Urgência e 
Emergência Municipal e referenciada. 
  
R E S O L V E: 

 
Art. 1º. – DESIGNAR os(as) servidores(as) públicos(as) municipais lotados(as) nas 
Estratégias de Saúde da Família deste município para atuar, em caráter emergencial, em 
esquema de rodízio, no Centro de Atendimento ao COVID 19 municipal, conforme o 
demonstrado no Cronograma de trabalho anexo a esta portaria, enquanto durar a crise na 
saúde pública estabelecida pela pandemia de COVID 19. 
 
Art.   2º. – O Centro de Atendimento ao COVID 19 municipal funcionará de segunda a sexta-
feira, de 07:00 as 16:00 horas, com exceção dos feriados e ponto facultativos. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
PUBLICA-SE E CUMPRA-SE. 
São Gabriel da Palha/ES, em 26 de Fevereiro de 2021. 

 
FABIANO OST 
Secretario Municipal de Saúde Interino 
 
Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal de Saúde 

Av. Dr. Fernando Serra, nº 221, Centro| São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1924/2351 | E-mail: saude@saogabriel.es.gov.br 

 
CRONOGRAMA DE MARÇO/2021 

CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 
 

DATAS/DIAS DA SEMANA ENFERMEIRO 
01/03 – Segunda-feira LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL 

NAYARA GOESE PEREIRA 
02/03 – Terça-feira LYVIA DE OLIVEIRA MENDONCA CALABREZ 
03/03 – Quarta-feira MARCIA FASOLO DIAS  
04/03 – Quinta-feira ALEXANDRA ALMEIDA 
05/03 – Sexta-feira LAIANA ARRIVABENE 
08/03 – Segunda-feira LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL 

TARSIS JAFFREY PAULINO CLAUS 
09/03 – Terça-feira LUCAS SOBRINHO DIAS 
10/03 – Quarta-feira PEDRITA CARVALHO PASSEBON 
11/03 – Quinta-feira IGOR FONSECA DOS REIS 
12/03 – Sexta-feira  NAYARA GOESE PEREIRA 
15/03 – Segunda-feira LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL 

LAIANA ARRIVABENE 
16/03 – Terça-feira PEDRITA CARVALHO PASSEBON 
17/03 – Quarta-feira BARBARA MICHELE FREITAS DA SILVA 
18/03 – Quinta-feira LUCAS SOBRINHO DIAS 
19/03 – Sexta-feira TARSIS JAFFREY PAULINO CLAUS 
22/03 – Segunda-feira LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL 

ALEXANDRA ALMEIDA 
23/03 – Terça-feira LYVIA DE OLIVEIRA MENDONCA CALABREZ 
24/03 – Quarta-feira IGOR FONSECA DOS REIS 
25/03 – Quinta-feira MARCIA FASOLO DIAS  
26/03 – Sexta-feira ALEXANDRA ALMEIDA 
29/03 – Segunda-feira LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL 

LYVIA DE OLIVEIRA MENDONCA CALABREZ 
30/03 – Terça-feira NAYARA GOESE PEREIRA 
31/03 – Quarta-feira BARBARA MICHELE FREITAS DA SILVA 
 

DATAS/DIAS DA SEMANA ATENDENTE 
01/03 – Segunda-feira BRUNA SANTANA ZORDAN 
02/03 – Terça-feira VITOR EDUARDO GOESE 
03/03 – Quarta-feira DIULLI FREGONA SANTOS 
04/03 – Quinta-feira JOSE LUCAS NEVES DA SILVA 
05/03 – Sexta-feira MEIRE SILVA GOESE LUZ 
08/03 – Segunda-feira DIULLI FREGONA SANTOS 
09/03 – Terça-feira ACKILLA NAYHARA VECHI 
10/03 – Quarta-feira EVANIRA GUDE BRUMATTI 
11/03 – Quinta-feira MEIRE SILVA GOESE LUZ 
12/03 – Sexta-feira  BRUNA SANTANA ZORDAN 
15/03 – Segunda-feira MEIRE SILVA GOESE LUZ 
16/03 – Terça-feira ACKILLA NAYHARA VECHI 
17/03 – Quarta-feira JOSE LUCAS NEVES DA SILVA 
18/03 – Quinta-feira EVANIRA GUDE BRUMATTI 
19/03 – Sexta-feira DIULLI FREGONA SANTOS 
22/03 – Segunda-feira ACKILLA NAYHARA VECHI 
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23/03 – Terça-feira VITOR EDUARDO GOESE 
24/03 – Quarta-feira JOSE LUCAS NEVES DA SILVA 
25/03 – Quinta-feira BRUNA SANTANA ZORDAN 
26/03 – Sexta-feira MEIRE SILVA GOESE LUZ 
29/03 – Segunda-feira ACKILLA NAYHARA VECHI 
30/03 – Terça-feira DIULLI FREGONA SANTOS 
31/03 – Quarta-feira EVANIRA GUDE BRUMATTI 
 

DATAS/DIAS DA SEMANA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
01/03 – Segunda-feira MARILENE MALFER DORRIGUETI  
02/03 – Terça-feira RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO 
03/03 – Quarta-feira MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PENITENTE 
04/03 – Quinta-feira KATIA BRONELLE 
05/03 – Sexta-feira SILEZIA SANTOS BAUTZ REMBENSKI 
08/03 – Segunda-feira MARIA DAS DORES DE FATIMA 
09/03 – Terça-feira MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PENITENTE 
10/03 – Quarta-feira RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO 
11/03 – Quinta-feira LUCIMAR NUNES DOS SANTOS 
12/03 – Sexta-feira  MARILENE MALFER DORRIGUETI 
15/03 – Segunda-feira SILEZIA SANTOS BAUTZ REMBENSKI 
16/03 – Terça-feira KATIA BRONELLE 
17/03 – Quarta-feira LUCIMAR NUNES DOS SANTOS 
18/03 – Quinta-feira MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PENITENTE 
19/03 – Sexta-feira MARIA DAS DORES DE FATIMA 
22/03 – Segunda-feira RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO 
23/03 – Terça-feira MARILENE MALFER DORRIGUETI 
24/03 – Quarta-feira SILEZIA SANTOS BAUTZ REMBENSKI 
25/03 – Quinta-feira MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PENITENTE 
26/03 – Sexta-feira KATIA BRONELLE 
29/03 – Segunda-feira LUCIMAR NUNES DOS SANTOS 
30/03 – Terça-feira MARIA DAS DORES DE FATIMA 
31/03 – Quarta-feira MARILENE MALFER DORRIGUETI 
  
DATAS/DIAS DA SEMANA SERVENTE 
01/03 – Segunda-feira EDIANA PINTO FERREIRA 
02/03 – Terça-feira BERTANILIA FRANK COELHO SCHNEIDER 
03/03 – Quarta-feira CLEIDEMAR DOS SANTOS BRAZ 
04/03 – Quinta-feira ARIADINY LOVO DOS SANTOS 
05/03 – Sexta-feira EDIANA PINTO FERREIRA 
08/03 – Segunda-feira ARIADINY LOVO DOS SANTOS 
09/03 – Terça-feira ZELITA MUNIZ CORREA 
10/03 – Quarta-feira BERTANILIA FRANK COELHO SCHNEIDER 
11/03 – Quinta-feira CLEIDEMAR DOS SANTOS BRAZ 
12/03 – Sexta-feira  ARIADINY LOVO DOS SANTOS 
15/03 – Segunda-feira BERTANILIA FRANK COELHO SCHNEIDER 
16/03 – Terça-feira EDIANA PINTO FERREIRA 
17/03 – Quarta-feira CLEIDEMAR DOS SANTOS BRAZ 
18/03 – Quinta-feira ZELITA MUNIZ CORREA 
19/03 – Sexta-feira BERTANILIA FRANK COELHO SCHNEIDER 
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22/03 – Segunda-feira ZELITA MUNIZ CORREA 
23/03 – Terça-feira ARIADINY LOVO DOS SANTOS 
24/03 – Quarta-feira CLEIDEMAR DOS SANTOS BRAZ 
25/03 – Quinta-feira EDIANA PINTO FERREIRA 
26/03 – Sexta-feira ZELITA MUNIZ CORREA 
29/03 – Segunda-feira CLEIDEMAR DOS SANTOS BRAZ 
30/03 – Terça-feira EDIANA PINTO FERREIRA 
31/03 – Quarta-feira ARIADINY LOVO DOS SANTOS 
 
DATAS/DIAS DA SEMANA SUPORTE ADMINISTRATIVO 
01/03 – Segunda-feira VANESSA ROBERTA PAZULINI 
02/03 – Terça-feira LEIDY DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

VITOR LINHALES GONZALEZ 
03/03 – Quarta-feira BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE 

NÚBIA LAFAIETE ALVES 
08/03 – Segunda-feira VANESSA ROBERTA PAZULINI 
09/03 – Terça-feira LEIDY DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

VITOR LINHALES GONZALEZ 
10/03 – Quarta-feira BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE 

NÚBIA LAFAIETE ALVES 
15/03 – Segunda-feira VANESSA ROBERTA PAZULINI 
16/03 – Terça-feira LEIDY DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

VITOR LINHALES GONZALEZ 
17/03 – Quarta-feira BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE 

NÚBIA LAFAIETE ALVES 
22/03 – Segunda-feira VANESSA ROBERTA PAZULINI 
23/03 – Terça-feira LEIDY DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

VITOR LINHALES GONZALEZ 
24/03 – Quarta-feira BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE 

NÚBIA LAFAIETE ALVES 
29/03 – Segunda-feira VANESSA ROBERTA PAZULINI 
30/03 – Terça-feira LEIDY DAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

VITOR LINHALES GONZALEZ 
31/03 – Quarta-feira BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE 

NÚBIA LAFAIETE ALVES 
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REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 4.776/2021-AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVI-
DOR MAIKEL PAIVA

Publicação Nº 336328

PORTARIA Nº 4.776/2021

AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR MAIKEL PAIVA

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 765 de 05 de Fevereiro de 2021.

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o Servidor MAIKEL PAIVA, Mat. 7144, Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, a con-
duzir Veículo Oficial, a partir de 23 de Fevereiro de 2021, na execução de suas funções, dentro dos limites do Município 
de São Gabriel da Palha-ES.

Art. 2º - O Servidor autorizado a dirigir veículo oficial deve possuir carteira nacional de habilitação compatível com o tipo 
de veículo oficial que vai conduzir, e verificar se o veículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos legais para 
trafegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha a cometer na con-
dução do veículo oficial.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 23 de Fevereiro de 2021.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 26 de fevereiro de 2021.

TIAGO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL
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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº 5.232/2021
Publicação Nº 336252

DECRETO Nº 5.232/2021

ALTERA O DECRETO Nº 5.157/2021 QUE REGULAMENTA A LEI Nº. 323/2005 FIXANDO O VALOR DO ADIANTAMENTO/
SUPRIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL, de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o Decreto Municipal nº 5.231/2021, que trata da Exoneração da servidora Valéria Cristiani Buzzato;

DECRETA:

Art. 1º. Fica desligada o Coordenadora dos Adiantamentos/Suprimentos de Fundos, a seguir, designada através do Decreto 
nº 5.157/2021:

· VALÉRIA CRISTIANI BUZZATO

Art. 2º. Fica designado como Coordenadora dos Adiantamentos/Suprimentos de Fundos a servidora a seguir elencada:

· DENISE HELEN ROCHA

Art. 3º. Ratifica a permanência das Coordenadoras designadas pelo Decreto n.º 5.157/2021, ficando composta a Coorde-
nadoria dos Adiantamentos/Suprimentos de Fundos:

· KARINA APARECIDA DALAPICOLA PAZINI; e

· DENISE HELEN ROCHA.

Parágrafo Único - A servidora KARINA APARECIDA DALAPICOLA PAZINI será responsável pela movimentação dos recursos 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde e a servidora DENIZE HELEN ROCHA pelos demais órgãos da Administração.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.233/2021
Publicação Nº 336447

DECRETO Nº 5.233/2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica Municipal,
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DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a senhora LARISSA ZACHE PEDRONI, para o cargo de Assistente de Controle Administrativo, de 
provimento em comissão, referência CC-9, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.234/2021
Publicação Nº 336449

DECRETO Nº 5.234/2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a senhora ANGELICA MENEGHELLI BIANCHI, para o cargo de Coordenador de Serviços Gerais, de 
provimento em comissão, referência CC-8, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.235/2021
Publicação Nº 336468

DECRETO Nº 5.235/2021

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) a Portaria nº 130, de 09 de junho de 2020;

DECRETA:

Art. 1º. Fica designada, a servidora DENISE HELEN ROCHA, ocupante do cargo de Assistente Técnico, de provimento em 
comissão, para assumir, cumulativamente com o seu cargo, o exercício das atividades do cargo de Administrador de Com-
pras, no período de 1º/03/2021 à 18/03/2021.
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Art. 2º. A substituta não fará jus à remuneração pelo exercício do cargo de Administrador de Compras.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2021
Publicação Nº 336432

EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2021

Processo Administrativo: 000755/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratado: TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

Objeto: prestação de serviços de sondagem e levantamento topográfico, nas seguintes localidades:

- Estrada vicinal na comunidade de São Francisco, Distrito de Santa Júlia (Lote 01);

- Estrada vicinal na comunidade de São Dalmácio (Lote 02);

- Margens do Rio Santa Maria, na comunidade de São Dalmácio (Lote 03).

Vigência: O contrato terá sua vigência por 90 (noventa) dias

Valor: Receberá a CONTRATADA pela prestação de serviços, o valor global de R$ 15.599,20 (quinze mil, quinhentos e no-
venta e nove reais e vinte centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - 0707.1545100101.007 elemento de despesa 449051 - Obras e Servi-
ços de Engenharia - F 206 - FR 1540.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2021
Publicação Nº 336435

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2021

Processo Administrativo: 000191/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratado: PADARIA MILANEZI LTDA - EPP.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de refeições preparadas, em porções individu-
ais, tipo “marmitex”, em atendimento aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Vigência: A vigência do fornecimento se inicia a partir de sua assinatura pelo período de 60 (sessenta) dias, podendo ser 
prorrogado mediante termo aditivo.
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Valor: Receberá a CONTRATADA pela prestação de serviços, o valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: 0808.2060600112.015 Elemento de Despesa 339039 F 240 FR 1001.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021
Publicação Nº 336417

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2021

Processo Administrativo: 000547/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratado: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, a alteração da cotação orçamentária inicialmente designadas no refe-
rido contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA passando a vigorar conforme segue:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato de programa, correrão por conta da dotação orçamentária 
constante no orçamento do CONSORCIADO, vigente para o exercício financeiro corrente, definido pela Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de cada exercício financeiro correspondente, conforme segue:

SERVIÇO DE URGÊNCIA SAMU 192 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Consórcio Público do qual a ente 
participe.

- Projeto/Atividade: 1403.1030200082.045

- Elemento de Despesas: 33.93.39.00

- FR: 1211000000 – F: 111 – R$ 107.492,02

- FR: 1213000003 – F: 111 – R$ 161.237,88

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da sua assinatura, até o dia 23/02/2022.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 082/2021
Publicação Nº 336428

PORTARIA Nº. 082/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor FERNANDO ANTONIO FACHETTI, referente ao período aquisitivo de 02/03/2020 à 
1º/03/2021, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 083/2021
Publicação Nº 336429

PORTARIA Nº. 083/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias a servidora FRANCISLAINE PARPAIOLA TOREZANI, referente ao período aquisitivo de 09/03/2020 
à 08/03/2021, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 084/2021
Publicação Nº 336430

PORTARIA Nº. 084/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor MANOEL FRANCISCO VIEIRA, referente ao período aquisitivo de 02/02/2020 à 
1º/02/2021, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 085/2021
Publicação Nº 336431

PORTARIA Nº. 085/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor MARCIANO BONATTO, referente ao período aquisitivo de 1º/03/2020 à 28/02/2021, 
para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 086/2021
Publicação Nº 336433

PORTARIA Nº. 086/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor MARCOS AURELIO ROSSINI, referente ao período aquisitivo de 02/03/2020 à 
1º/03/2021, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 087/2021
Publicação Nº 336434

PORTARIA Nº. 087/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,
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RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias a servidora MARIANA CARVALHO MARIANELLI, referente ao período aquisitivo de 02/12/2019 à 
1º/03/2020, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 088/2021
Publicação Nº 336436

PORTARIA Nº. 088/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao servidor RODOLFO ROLDI CORONA, referente ao período aquisitivo de 02/03/2020 à 1º/03/2020, 
para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 089/2021
Publicação Nº 336438

PORTARIA Nº. 089/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias a servidora TATIANI ALIPRANDI SARDINHA, referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 à 
02/02/2021, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 090/2021
Publicação Nº 336439

PORTARIA Nº. 090/2021

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias a servidora VANESSA MARIANO DA ROSA, referente ao período aquisitivo de 02/12/2019 à 
1º/12/2020, para gozá-las no período de 1º/04/2021 à 30/04/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 091/2021
Publicação Nº 336440

PORTARIA N.º 091/2021

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal e considerando:

a) o art. 64, §1º da Lei Municipal 564/2009;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar, a servidora LARISSA ZACHE PEDRONI, ocupante do cargo de Assistente de Controle Administrativo, de 
provimento em comissão, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para a Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 092/2021
Publicação Nº 336443

PORTARIA N.º 092/2021

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR
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O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal e considerando:

a) o art. 64, §1º da Lei Municipal 564/2009;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar, a servidora ANGELICA MENEGHELLI BIANCHI, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços Gerais, 
de provimento em comissão, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para a Secretaria Municipal 
de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 093/2021
Publicação Nº 336444

PORTARIA N.º 093/2021

REVOGA A PORTARIA Nº 058/2021 - AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal e considerando:

a) a Portaria nº 058, de 18 de fevereiro de 2021;

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 000947/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR, a partir de 26 de fevereiro 2021, a Portaria nº 058, de 18 de fevereiro de 2021, que ampliou a carga 
horária da servidora JOCELIA ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO, ocupante do cargo de Professor de Língua Portuguesa, 
de provimento efetivo, PF-II-1, de 25 horas semanais para 30 horas semanais.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26 de fevereiro de 2021, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 094/2021
Publicação Nº 336445

PORTARIA N.º 094/2021

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 296

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal e considerando:

a) o art. 64, §1º da Lei Municipal 564/2009;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar, o servidor DARCIO BRAUNN, ocupante do cargo de Motorista, de provimento em efetivo, atividade da 
Secretaria Municipal de Saúde, para o Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de março de 2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 336226

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, no uso de suas atribuições, torna público que nos termos Art. 25, Caput, 
da Lei 8.666/93, RATIFICA e HOMOLOGA a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO processo n° 000868/2021, 
para contratação da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ sob n° 33.000.118/0002-50 no valor de R$ 
1.200,00 (Um mil e duzentos reais) para a prestação de serviços de telefonia fixa, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Assistência Social.

São Roque do Canaã-ES, 1º/03/2021.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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REPUBLICAÇÃO DA LEI Nº 960, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021
Publicação Nº 336469

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, nº. 88 – Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã/ES 
CEP: 29665-000 – Telefone: (027) 3729-1300 – CNPJ: 01.612.865/0001-71 

LEI Nº 960/2021 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do Art. 57 da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 268.729,92 (duzentos e sessenta e oito mil, 
setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) no orçamento vigente, em 
favor do Fundo de Municipal de Saúde, para atendimento a atividade abaixo 
especificada: 

 
UNIDADE CLASSIFICAÇÃO VALOR 
00014.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.302.0008 Gestão de Saúde  
2.045 
 
3.3.93.39.00 

SERVIÇO DE URGENCIA SAMU 192 
 
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - 
consórcio público do qual o ente participe 

 

FR 1211000000 
FR 1213000013 

   

TOTAL  268.729,92 
 
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será suportado com recursos 

provenientes: 
 
I. do excesso de arrecadação gerado pelo do aporte financeiro do Governo 

Estadual no valor de 161.237,88 (cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta e sete 
reais e oitenta e oito centavos), nos termos do Decreto do Estado do Espirito Santo 
4548/2019 e Portaria da SESA N 229-R; 

 
II. da Anulação parcial de dotação, pertencente ao orçamento vigente, na 

forma do Artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
da codificação 000014.03.10.302.0008.2.025.3.3.50.43 no valor de R$ 107.492,04 
(cento e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatro centavos). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, nº. 88 – Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã/ES 
CEP: 29665-000 – Telefone: (027) 3729-1300 – CNPJ: 01.612.865/0001-71 

 

Art. 3º.  A abertura de Crédito adicional autorizada por esta Lei, se dará 
através de Decreto do Poder Executivo nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.  

 
Art. 4º. Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 e as 

Diretrizes Orçamentárias – LDO vigentes, nos moldes e naquilo que for pertinente, 
conforme descrito na presente Lei. 

 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

MARCOS GERALDO GUERRA 
Prefeito Municipal 

 

 
(*) Republicado por ter constado incorreção, quanto ao original, na Edição do Diário Oficial dos 
Municípios de 26 de fevereiro de 2021, Edição n° 1715, página 316. Republicado por ter constado 
incorreção, quanto ao original, na Edição do Diário Oficial dos Municípios de 1º de março de 2021, 
Edição n° 171, páginas 177/178. 
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Câmara Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N.º 001/2021
Publicação Nº 336210

EXTRATO DO CONTRATO n.º 001/2021.

Processo Administrativo nº 009/2021.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES.

Contratada: MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.

Objeto: O Objeto é a prestação de serviços de rede de comunicação de dados, para distribuição de acesso à internet banda 
larga, via rádio ou fibra óptica, promover suporte técnico de link 24 horas, sem limite de tráfego, para atender às neces-
sidades da Câmara Municipal de São Roque do Canaã.

Valor Global: O valor global deste Contrato é de R$ 1.198,80 (um mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos).

Vigência: O contrato vigorará de 02/02/2021 à 1º/02/2022.

Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da 
Câmara Municipal de São Roque do Canaã para o exercício de 2021, conforme segue:

01010103100012.001 - Manutenção de Atividades Legislativas - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 33903900000 
- FICHA 000015, FR. 1001000000.

São Roque do Canaã-ES, 1º/03/2021.

Leonardo Casotti Peroni

Presidente da Câmara
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Serra

Prefeitura

CONTRATO 251/2020-ADITIVO
Publicação Nº 336241

 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 251/2020 - 1º TERMO ADITIVO.

CONTRATADO: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO LUCAS, NO BAIRRO DAS LARANJEIRAS.

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

SERRA (ES), 11 DE FEVEREIRO DE 2021

HALPHER LUIGGI MÔNICO ROSA

Secretário Municipal de Obras

PORTARIA 093, SEOB
Publicação Nº 336380

PORTARIA SEOB Nº 093, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

O SECRETÁRIO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas por lei, e considerando a determinação do artigo nº 67 da lei nº 8666/93;

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam designados como gestores e fiscais dos CONTRATOS abaixo discriminados os Senhores:

- CONTRATO Nº 039/2020, Processo nº 59.915/2019, firmado com a empresa COFRANZA CONSTRUTORA LTDA., referente 
à CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, o Sr. Car-
los Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 257/2020, Processo nº 43.499/2020, firmado com a empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA.-EPP, refe-
rente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL NOVA 
ALMEIDA (CHAPADÃO), o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 77.074) e como fiscal o Sr. Cláudio Márcio Nasci-
mento (matrícula nº 77.417)

- CONTRATO Nº 242/2020, Processo nº 26.289/2020, firmado com a empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA-EPP, refe-
rente à execução das obras de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PRAIAMAR E SERRAMAR, 
o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matrícula 
nº 73.381).

- CONTRATO Nº 181/2020, Processo nº 47.453/2019, firmado com a empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA., referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BICANGA, o 
Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 
77.074).

- CONTRATO Nº 118/2020, Processo nº 14.244/2020, firmado com a empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA., referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NO BAIRRO BOA VISTA I - LOTE 
II, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula 
nº 77.074).
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- CONTRATO Nº 138/2016, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA-
ÇÕES LTDA., referente à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS 
NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (REGIONAL 06 - LARANJEI-
RAS), o Sr. Alexsandro Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 136/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa DUTO ENGENHARIA LTDA, referente à EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, NESTE MUNICÍPIO (REGIONAL 07 - PRAIA I) - LOTE 07, 
o Sr. Alexsandro Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 028/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa SM SERRA ENGENHARIA LTDA, referente 
à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (REGIONAL 01 - SERRA B), o Sr. Alexsandro Bermu-
des do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 127/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa CONSTRUTORA VELOZO LTDA, referente 
à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS NESTE MUNICÍPIO (REGIONAL 05 - CIVIT B), o Sr. 
Alexsandro Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 135/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA-
ÇÕES LTDA., referente à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS 
NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (REGIONAL 4 - CIVIT A), o 
Sr. Alexsandro Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 139/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa DUTO ENGENHARIA LTDA, referente à EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, NESTE MUNICÍPIO (REGIONAL 08 - PRAIA II) - LOTE 08, 
o Sr. Alexsandro Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 140/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa CONSTRUTORA VELOZO LTDA, referente 
à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, NESTE MUNICÍPIO (REGIONAL 09 - PRAIA III), o Sr. 
Alexsandro Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO Nº 002/2017, Processo nº 72.522/2015, firmado com a Empresa WF ENGENHARIA LTDA., referente à EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (REGIONAL 2 - ANCHIETA E CARAPINA), o Sr. Alexsandro 
Bermudes do Nascimento (matrícula nº 5857).

- CONTRATO n° 156/2016, Processo n° 38.952/2016, firmado com a Empresa THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 
LTDA.-ME, referente à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BALNEÁRIO DE CARAPE-
BUS, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 26143).

- CONTRATO Nº 192/2020, Processo nº 21.003/2020, firmado com a Empresa POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA, 
referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO BAIRRO PRAIA DE CARAPEBUS, a 
Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157).

- CONTRATO n° 156/2016, Processo n° 38.952/2016, firmado com a Empresa THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 
LTDA.-ME, referente à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO BALNEÁRIO DE CARAPE-
BUS, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 26143).

- CONTRATO n° 109/2017, Processo n° 20.489/2017, firmado com a Empresa THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 
LTDA.-ME, referente à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PALMARES, RUA DOS LÍRIOS, 
RUA VIOLETA E RUA ROSEIRA, NO BAIRRO BALNEÁRIO DE CARAPEBUS - 3ª FASE, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Reginaldo Lirio 
Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 26143).
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- CONTRATO n° 280/2018, Processo n° 46.668/2018, firmado com a Empresa THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 
LTDA.-ME, referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA REGINA PAIVA BAR-
BOSA E DA RUA SANTA BÁRBARA, NO BAIRRO TAQUARA I - 2ª FASE, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-
97) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 26143).

- CONTRATO n° 309/2018, Processo n° 20.489/2017, firmado com a Empresa THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 
LTDA-ME, referente à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO RODRIGUES DOS 
SANTOS, RUA BICUÍBA E RUA BAHIA NO BAIRRO BALNEÁRIO DE CARAPEBUS - 2ª FASE, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato 
(CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 26143).

- CONTRATO n° 128/2020, Processo n° 43.697/2019, firmado com a Empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA TÚLIO AMBRÓSIO DE 
OLIVEIRA E RUA GERALDO SILVEIRA NO BAIRRO TAQUARA I, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e 
como fiscal o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula n°77417).

- CONTRATO n° 134/2020, Processo n° 20.771/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA.-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO HIDRÁULICA DA BACIA DO RIO JACARAÍPE COM DESASSO-
REAMENTO E GALERIAS NA EST 126, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como 
fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074).

- CONTRATO n° 175/2020, Processo n° 27.732/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA.-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NO BAIRRO RESIDENCIAL JACARAÍ-
PE, NO MUNICÍPIO DA SERRA, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa 
Rodrigues (matricula n° 77074).

- CONTRATO n° 176/2020, Processo n° 21.560/2020, firmado com a Empresa COFRANZA CONSTRUTORA LTDA., referente 
à EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO AZEVEDO RODRIGUES NO BAIRRO NOVA ZE-
LÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa 
Rodrigues (matricula n° 77074).

- CONTRATO n° 184/2020, Processo n° 21.950/2020, firmado com a Empresa PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA., referente à EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO FEU ROSA, o Sr. Regi-
naldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074).

- CONTRATO n° 188/2020, Processo n° 21.952/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA.-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 2, NO BAIRRO CIVIT II, NO MUNICÍPIO DA SER-
RA, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 
77.074).

- CONTRATO n° 254/2020, Processo n° 51.816/2019, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA.-EPP, re-
ferente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA LARANJA DA TERRA, o Sr. Reginaldo Lirio 
Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074).

- CONTRATO n° 255/2020, Processo n° 21.004/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA.-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO ENTORNO DO CONDOMINIO OU-
RIMAR, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula 
n° 77417).

- CONTRATO n° 103/2014, Processo n° 117.847/2012, firmado com a Empresa CONSÓRCIO WLAMIDAN, referente à 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o 
Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381).

- CONTRATO n° 212/2019, Processo n° 33.126/2019, firmado com a Empresa CONSÓRCIO WLAMIDAN, referente à EXE-
CUÇÃO DA OBRA DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato 
(CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381).
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- CONTRATO n° 143/2020, Processo n° 9048/2020, firmado com a Empresa FONTEC CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO E 
MONTAGEM LTDA, referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE VESTIÁRIO NO BAIRRO VISTA DA SERRA I, 
NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos 
(matricula n° 73381).

- CONTRATO n° 163/2020, Processo n° 12.542/2020, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, referente 
à EXECUÇÃO DA OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PORTÃO DE ACESSO AO SÍTIO HISTÓRICO E ARQUE-
OLÓGICO DE QUEIMADO, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. 
Renato Costa (matricula n° 28767).

- CONTRATO n° 193/2020, Processo n° 30.822/2020, firmado com a Empresa POTENS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA., referente à REFORMA - SUBSTITUIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO BOM DE BOLA NO BAIRRO 
BARCELONA - PRAÇA 03, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e como fiscal o Sr. 
Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417).

- CONTRATO n° 093/2020, Processo n° 60.476/2019, firmado com a Empresa WF ENGENHARIA LTDA, referente à COM-
PLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS HABITAÇÕES MULTIFAMILIARES DO REASSENTAMENTO 
DE VILA NOVA DE COLARES - LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE VILA NOVA, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 
576.010.207-97) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381).

- CONTRATO Nº 182/2019, Processo nº 73.993/2018, firmado com a Empresa ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PARAGUAI E FILIPINAS NO BAIRRO DIAMAN-
TINA, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini 
(matricula n° 26143).

- CONTRATO Nº 188/2019, Processo nº 22.441/2019, firmado com a Empresa ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO VISTA DA SERRA I, NO MUNICÍPIO 
DA SERRA, o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 
26143).

- CONTRATO Nº 210/2019, Processo nº 26.514/2019, firmado com a Empresa CONTEK ENGENHARIA S/A, referente à 
EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS E DAS RUAS CASSIANO CASTELLO, DOM PEDRO 
II, MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, MAESTRO MANOEL XAVIER, MAJOR PISSARRA, PRINCESA ISABEL, RÔMULO CASTELLO, 
SANTOS PINTO E PRAÇA BARBOSA LEÃO, NO BAIRRO SERRA CENTRO, INCLUSIVE AS PRAÇAS NO ENTORNO, o Sr. Fábio 
Araújo Faustini (matricula n° 26143) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 227/2019, Processo nº 65.296/2018, firmado com a Empresa PLANEX ENGENHARIA LTDA., referente à 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CICLOVIA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA TALMA RODRIGUES EM VILA NOVA 
DE COLARES, o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074) e como fiscal o Sr. Renato Costa (matricula n° 28767).

- CONTRATO Nº 253/2019, Processo nº 38.471/2019, firmado com a Empresa SERRABETUME ENGENHARIA LTDA., refe-
rente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO RESIDENCIAL CENTRO DA 
SERRA, o Sr. Fábio Araújo Faustini (matricula n° 26143) e como fiscal o Sr. Renato Costa (matricula n° 28767).

- CONTRATO Nº 297/2019, Processo nº 52.475/2019, firmado com a Empresa REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA LTDA, referente à CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO 
ENSEADA DE JACARAÍPE, o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074) e como fiscal o Sr. Renato Costa (matri-
cula n° 28767).

- CONTRATO Nº 307/2019, Processo nº 52.072/2019, firmado com a Empresa WF ENGENHARIA LTDA, referente à EXECU-
ÇÃO DE CALÇADAS E RECAPEAMENTO DAS AVENIDAS PLANALTO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM PLANALTO SERRANO 
BLOCO A, o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26143) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 
73381).

- CONTRATO Nº 034/2020, Processo nº 60.463/2019, firmado com a Empresa COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, referente 
as obras de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPABA E PIRAUBA, DA AV. MANHUAÇU E DA TRAVESSA ITAMBACURI 
E EXECUÇÃO DE ESCADARIA, NO BAIRRO NOVA CARAPINA II, o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26.143) e como 
fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula n° 77.074).
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- CONTRATO Nº 036/2020, Processo nº 50.713/2019, firmado com a Empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADOR-
SA LTDA, referente à EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DE ALGUMAS RUAS NO BAIRRO CARAPINA GRANDE, NO MUNICÍ-
PIO DA SERRA, a Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Cláudio Márcio Nascimento 
(matricula n° 77417).

- CONTRATO Nº 250/2019, Processo nº 33.468/2019, firmado com a Empresa BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA., referente 
à Contratação de Empresa para EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PADRÃO FNDE (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL) - TIPO II - EM BAIRRO DE FÁTIMA, a Sra. Ana Carolina da 
Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157).

- CONTRATO n° 101/2020, Processo n° 151/2020, firmado com a Empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA., referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA BOA ESPERANÇA NO BAIRRO PARQUE 
SANTA FÉ, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues 
(matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 105/2020, Processo nº 59.228/2019, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 
EXECUÇÃO DA OBRA DEDRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CAVADO E QUEBRA VIOLA NO BAIRRO JAR-
DIM DA SERRA, o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26143) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula 
nº 26157).

- CONTRATO Nº 118/2020, Processo nº 14.244/2020, firmado com a Empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA., referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NO BAIRRO BOA VISTA 
I - LOTE II, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo 
Barbosa Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 135/2020, Processo nº 60.472/2019, firmado com a Empresa CONSÓRCIO PRC, referente à EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO 
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, NESTE MUNICÍPIO, o Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417) e como fis-
cal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 142/2020, Processo nº 18.978/2020, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA., referente 
à EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARTE DA RUA VITÓRIA, NO BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, 
NO MUNICÍPIO DA SERRA, o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26.143) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi 
(matrícula nº 26157).

- CONTRATO Nº 144/2020, Processo nº 21.563/2020, firmado com a Empresa POLIPAVI-SANEAMENTO E PISOS LTDA, 
referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NO BAIRRO PARQUE RESIDEN-
CIAL TUBARÃO NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo 
Faustini (matricula n° 26143).

- CONTRATO Nº 160/2020, Processo nº 24.144/2020, firmado com a Empresa ENVIX ENGENHARIA LTDA, referente à 
EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO, LOCALIZADO EM MARBELLA - NOVA ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Cláudio 
Márcio Nascimento (matricula n° 77417) e como fiscal o Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26143).

- CONTRATO Nº 162/2020, Processo nº 21.006/2020, firmado com a Empresa COFRANZA CONSTRUTORA LTDA, referente 
à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E PASSARELA NA RUA REGINA BONNATO BERNARDINA E AVENI-
DA GUARANI NO BAIRRO VISTA DA SERRA I, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula n° 77074) e 
como fiscal o Sr. Renato Costa (matricula n° 28767).

- CONTRATO Nº 168/2020, Processo nº 14.247/2020, firmado com a Empresa POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA, 
referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS REMANESCENTES DOS BAIRROS RESIDENCIAL 
JACARAÍPE E LAGOA DE JACARAÍPE, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Fábio 
Araújo Faustini (matricula n° 26143).

- CONTRATO Nº 177/2020, Processo nº 24.428/2020, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 
EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA UNIÃO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍ-
PIO, o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26143) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157).
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- CONTRATO Nº 178/2020, Processo nº 21.951/2020, firmado com a Empresa ASTRAL ENGENHARIA EIRELI, referente 
à EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA NOVA DE COLARES, 
NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues 
(matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 181/2020, Processo nº 47.453/2019, firmado com a Empresa ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BICANGA, o Sr. Car-
los Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 192/2020, Processo nº 21.003/2020, firmado com a Empresa POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA, 
referente à execução da obra de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO BAIRRO PRAIA DE CARAPEBUS, 
a Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 
26157).

- CONTRATO Nº 234/2020, Processo nº 26.228/2019, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 
EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DAS RUAS JONATAS NUNES LOUREIRO E PROJEÇÃO DA RUA MU-
CURI, NO BAIRRO BOA VISTA II., o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Cláudio 
Márcio Nascimento (matricula n° 77417).

- CONTRATO Nº 196/2019, Processo nº 15.812/2019, firmado com a Empresa DELFIN CONSTRUTORA LTDA-EPP, referente 
à EXECUÇÃO DA OBRA DO CMEI NO BAIRRO CAMPINHO DA SERRA I, a Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 
78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157).

- CONTRATO Nº 239/2020, Processo nº 45.754/2019, firmado com a Empresa NOVVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE-
LI-EPP, referente à EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DA ESTRADA DE PITANGA (ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO INTERTRA-
VADO, MEIO-FIO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM), o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal 
o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381).

- CONTRATO Nº 242/2020, Processo nº 26.289/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS PRAIAMAR E SERRA-
MAR, NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa 
Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 245/2020, Processo nº 42.732/2020, firmado com a Empresa NOVVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE-
LI-EPP, referente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSAS ENTRE AS RUAS INHAÍBA E 
GOIABEIRAS, GOIABEIRAS E FIGUEIRAS, CEDRO E BRAÚNA E BRAÚNA E AROEIRA, NO BAIRRO VISTA DA SERRA II, a Sra. 
Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157).

- CONTRATO Nº 247/2020, Processo nº 30.825/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA-EPP, referente 
à EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIORAVANTE CASSINI NO BAIRRO DIAMANTINA, a Sra. 
Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417).

- CONTRATO Nº 249/2020, Processo nº 41.303/2020, firmado com a Empresa ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA.-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA UBERLÂNDIA, NO BAIRRO NOVA CARAPINA I, o Sr. 
Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula nº 26157) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26143).

- CONTRATO Nº 250/2020, Processo nº 41.306/2020, firmado com a Empresa POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA, 
referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEREZINA NO BAIRRO ALTEROSAS, o Sr. Cláu-
dio Márcio Nascimento (matricula n° 77417) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 26143).

- CONTRATO Nº 251/2020, Processo nº 21.562/2020, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 
EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO LUCAS, NO BAIRRO DAS LARANJEIRAS, o Sr. Fábio 
Araújo Faustini (matrícula nº 26143) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381).

- CONTRATO Nº 252/2020, Processo nº 38.261/2020, firmado com a Empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, referente à 
EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GLOXÍNIAS E DAS DÁLIAS, NO BAIRRO CASCATA, o Sr. 
Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381).
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- CONTRATO Nº 256/2020, Processo nº 41.932/2020, firmado com a Empresa POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA, 
referente à execução de obras para IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA COM ADEQUAÇÕES FÍSICAS DO TRECHO DA AVENI-
DA NORTE-SUL, PRÓXIMO AO TERMINAL DE LARANJEIRAS, NO BAIRRO CIVIT II, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago 
(matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Renato Costa (matricula n° 28767).

- CONTRATO Nº 257/2020, Processo nº 43.499/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL 
NOVA ALMEIDA (CHAPADÃO), o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa 
Rodrigues (matrícula nº 77.074).

- CONTRATO Nº 240/2020, Processo nº 27.794/2019, firmado com a empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA-
ÇÕES LTDA., referente à CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA EM PRAÇA LOCALIZADA À RUA TREZE DE MAIO NO BAIR-
RO JARDIM TROPICAL, a Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama 
Incerpi (matrícula nº 26157).

- CONTRATO Nº 109/2020, Processo nº 60.469/2019, firmado com a Empresa POTENS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, referente à CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E ACESSO AO CAMPO NO BAIRRO DAS LARAN-
JEIRAS, o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo Faustini (matrícula nº 
26143).

- CONTRATO Nº 223/2020, Processos nºs 85.210/2014 e 89.361/2014, firmado com a Empresa PERC CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, referente à CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRA-
DO, DRENAGEM, CALÇADA, BANCO DE RESERVAS E ILUMINAÇÃO - CAMPO BOM DE BOLA III - NO BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO, o Sr. José Carlos Albino dos Santos (matricula n° 73381) e como fiscal o Sr. Rodrigo Barbosa Rodrigues (matricula 
n° 77074).

- CONTRATO Nº 173/2019, Processo nº 58.625/2018, firmado com a Empresa VILLA CONSTRUTORA LTDA., referente à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO EM SERRA CENTRO, NO MUNICÍ-
PIO DE SERRA/ES, o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417) e como fiscal o Sr. José Carlos Albino dos Santos 
(matrícula nº 73.381).

- CONTRATO Nº 008/2020, Processo nº 60.576/2019, firmado com a Empresa START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO CANTINHO 
DO CÉU, a Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrí-
cula nº 26157).

- CONTRATO Nº 058/2020, Processo nº 57.958/2019, firmado com a Empresa ENVIX ENGENHARIA LTDA, referente à 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI), NO BAIRRO COLINA DA SER-
RA., a Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Setoyama Incerpi (matrícula 
nº 26157).

- CONTRATO Nº 213/2019, Processo nº 21.563/2019, firmado com a Empresa POTENS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA., referente à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA E DO AUDITÓRIO DA EMEF CENTRAL 
CARAPINA, NESTE MUNICÍPIO, Sra. Ana Carolina da Silva Batista (matrícula n° 78.821) e como fiscal o Sr. Oswaldo Se-
toyama Incerpi (matrícula nº 26157).

- CONTRATO Nº 255/2020, Processo nº 21.004/2020, firmado com a Empresa COENGE CONSTRUTORA LTDA-EPP, refe-
rente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DO ENTORNO DO CONDOMÍNIO OU-
RIMAR, BAIRRO OURIMAR, o Sr. Carlos Henrique Gabriel Magnago (matrícula nº 74.157) e como fiscal o Sr. Fábio Araújo 
Faustini (matrícula nº 26143).

- CONTRATO Nº 080/2020, Processo nº 60.182/2019, firmado com a Empresa AL ENGENHARIA LTDA-ME, referente à 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES DETALHADOS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO 
DE RAMPA, ÁREA DE MANOBRA, PÍER E CANTEIRO NA PRAÇA ENCONTRO DAS ÁGUAS, a Sra. Daniela de Paula (matrícula 
nº 25.776) e como fiscal o Sr. Leandro Ribeiro Almeida (matrícula nº 34.319).

- CONTRATO Nº 112/2020, Processo nº 2.454/2020, firmado com a Empresa TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, referente à 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA 
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ARGENTINA NO BAIRRO VISTA DA SERRA I, NESTE MUNICÍPIO, a Sra. Daniela de Paula (matrícula nº 25.776) e como 
fiscal o Sr. Leandro Ribeiro Almeida (matrícula nº 34.319).

- CONTRATO Nº 202/2019, Processo nº 17.415/2018, firmado com a PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., referen-
te à ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORIAS NO PARQUE HISTÓRICO DE SÃO JOÃO DE CARAPINA, 
NESTE MUNICÍPIO, o Sr. Leandro Ribeiro Almeida (matrícula nº 34.319) e como fiscal o a Sra. Daniela de Paula (matrícula 
nº 25.776).

- CONTRATO Nº 319/2019, Processo nº 50.098/2019, firmado com a Empresa SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA LTDA.-EPP, referente à ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GLOXÍ-
NIAS, DAS AZALÉIAS, DAS DÁLIAS E TRAVESSA DOS LÍRIOS NO BAIRRO CASCATA, a Sra. Daniela de Paula (matrícula nº 
25.776) e como fiscal o Sr. Leandro Ribeiro Almeida (matrícula nº 34.319).

- CONTRATO Nº 156/2020, Processo nº 13.051/2020, firmado com a Empresa RIZ ENGENHARIA EIRELI, referente à 
CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NO BAIRRO BELA VISTA, o Sr. Reginaldo Lirio Morelato (CPF n° 576.010.207-97) e 
como fiscal o Sr. Cláudio Márcio Nascimento (matricula n° 77417).

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Serra - ES, em 01 de março de 2021.

Halpher Luiggi Mônico Rosa

Secretário Municipal de Obras



02/03/2021 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1717

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 308

EDITAL 004.2020
Publicação Nº 336388

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

DÉCIMA NONA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 004/2020

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação
temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato
por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº.
004/2020, devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde da Serra – SESA, no período de 02 a 05 e 08 de março de 2021, de
09h às 16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES
(antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória
dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações), inclusive a ficha de inscrição e
todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Class. Candidato

238º JANE OLIVEIRA AMORIM
239º FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
240º MARIA APARECIDA DE SOUZA
241º FLAVIA BARROS CAMPOS DO NASCIMENTO
242º CLAUDIANA DE MORAES
243º RENATA PÁDUA PENINA
244º RENATA LAUER CLAUDINO
245º ANA CLAUDIA SOBREIRO
246º FABRICIA LEMIS DE OLIVEIRA
247º ELIANA FERREIRA DOS SANTOS SCHELLEKENS
248º KELLEN CRISTINE VAZ
249º ROSELY LIRIO DOS SANTOS MARINHO
250º DENIVALDO SILVA DE OLIVEIRA
251º MARIA AUXILIADORA BRONZON
252º MARIA AUXILIADORA BRONZON
253º MARIA AUXILIADORA BRONZON
254º WALQUIRIA ONOZOLGON
255º CARLA BENIQUIO ALVES
256º JAILSON DA SILVA SANTOS
257º NUBIA DA SILVA DIAS CORRÊA
258º ANA PAULA LOPES VENÂNCIO
259º MAGDA KRYSTYNA PENIDO
260º SANDRA DE CASTRO DA SILVA PEREIRA
261º ADRIANA DOS SANTOS CORREA
262º RONALDO VIEIRA LOPES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

263º IVONETE FERREIRA ALVES PARMA
264º ILZA VIEIRA
265º RENATA RODRIGUES DO REIS
266º MARIA CRISTINA GOMES RIBEIRO SALVADOR
267º JOSIANE JERÔNIMO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA
268º THIARLA SOARES SOUZA DIAS
269º REGINA CÉLIA ALVES DA SILVA
270º ALEXANDRA TRABA SANTOS
271º THERESANGELA SILVARES ZANI
272º SOLANGE CREUSA FERREIRA GOMES
273º FABIOLA CORREA RANGEL
274º FABRÍCIO AMORIM DE SOUZA
275º MARCIENE VIEIRA GONZAGA FERNANDES
276º EMANUELLE DE CARVALHO NASCIMENTO ZIOTO

2.2 TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Class. Candidato

17º MARIA DILZA TERRA RODRIGUES
Serra/ES, 26 de fevereiro de 2021

FELIPE ANDRADE PIMENTEL SARMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO
PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA

ANEXO I
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Certificados e declarações atestados na ficha de inscrição

2. Registro Geral - RG

3. Cadastro de Pessoa Física - CPF

4. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

5. PIS/PASEP

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

7. Título Eleitoral

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br

9. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

11. Certidão de Nascimento dos Filhos

12. Comprovante de Residência Atual

13. (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, declaração do

proprietário do imóvel)

14. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

15. Registro do Conselho Regional - ES

16. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

17. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

18. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho.

19. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

20. Uma Foto ¾

21. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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EDITAL 005.2020
Publicação Nº 336390

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

DÉCIMA QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2020

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação
temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato
por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº.
005/2020, devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde da Serra – SESA, no período de 02 a 05 e 08 de março de 2021, de 09h
às 16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo
Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória
dos itens declarados no ato de inscrição (certificados e declarações), inclusive a ficha de inscrição e
todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

2.1 ENFERMEIRO
Class. Candidato

48º ANDREIA SANTOS DA SILVA

49º GLAUCI TEIXEIRA PEREIRA ALEXANDRE

50º CLAUDIO CORREA RIBEIRO

51º FABIANA SAMORA

52º LEILA MARA CAMILO DO NASCIMENTO

53º ADRIANA MARIA BOLSONI

54º JAQUELINE A DA SILVA

55º MARILENE DOMINGOS DA SILVA

56º MARLI SOUZA GOMES

57º SUELY LIMA DE OLIVEIRA ALVES

2.2 FARMACEUTICO
Class. Candidato

33º LORRAINE LIMA VIANA

34º ANA PAULA NORBIM MARQUES

Serra/ES, 26 de fevereiro de 2021.

FELIPE ANDRADE PIMENTEL SARMENTO
SECRETÁRIO MUNICPAL DE SAÚDE INTERINO
PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Certificados e declarações atestados na ficha de inscrição

2. Registro Geral - RG

3. Cadastro de Pessoa Física - CPF

4. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

5. PIS/PASEP

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

7. Título Eleitoral

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br

9. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

11. Certidão de Nascimento dos Filhos

12. Comprovante de Residência Atual

13. (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, declaração do

proprietário do imóvel)

14. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

15. Registro do Conselho Regional - ES

16. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

17. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

18. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho.

19. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

20. Uma Foto ¾

21. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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EDITAL 006.2019
Publicação Nº 336392

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 006/2019

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação
temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato por
Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 006/2019,
devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, no período de 02
a 05 e 08 de março de 2021, de 09h às 16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de
Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória dos
itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações), inclusive a ficha de inscrição e todos os
documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

2.2 MÉDICO (PLANTONISTA)
2.2.1 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL

Clas. Candidato
23º NEZIO FABER DA SILVA JUNIOR
24º LAIS BOTTAN PEREIRA
25º EMANUEL AZEVEDO NUNES
26º ADALBERTO PINHEIRO NETTO
27º GABRIEL SANT’ANA ZUCOLOTO
28º CLEANICE RAMALHO DO VALLE
29º NICOLE KUSTER PORPINO FERREIRA
30º DANIELLI SOUZA SANTANA
31º LOREN ROSETTI REBELLO
32º RODRIGO MARTINS PEREIRA
33º VALMIR MASSUCATTI
34º WALÉRIA GRAMILICH BARATELLA
35º LAURA MARTINS CORREA DOS SANTOS
36º MICHELLE PONZO NOGUEIRA
37º DENISE MARIA DEPES

2.2 MÉDICO (PLANTONISTA)
2.2.1 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL - PARA ATUAR NA PEDIATRIA

Clas. Candidato
1º IZALTINA BARCELLOS RODRIGUES
2º EDSON NASCIMENTO LOUREIRO
3º LISYANET ESPINOSA MESA
4º KELLY FONSECA NASR
5º ESTER FERREIRA MONTARROIS
6º WINNI PEREIRA FELIX SCARDUA AMORIM
7º CAMILA DA SILVA LORENZATO OLIVEIRA
8º LÁZARO FREIRE GUILLÉN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

9º NICOLE KUSTER PORPINO FERREIRA
10º GABRIEL SANT’ANA ZUCOLOTO
11º WALÉRIA GRAMILICH BARATELLA
12º RODRIGO MARTINS PEREIRA
13º ELISEU MATOS VALBAO
14º GILCEIA DA SILVA FERNANDES
15º LEANDRO MELO BARBIERO

Serra/ES, 26 de fevereiro de 2021

FELIPE ANDRADE PIMENTEL SARMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Certificados e declarações atestados na ficha de inscrição

2. Registro Geral - RG

3. Cadastro de Pessoa Física - CPF

4. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

5. PIS/PASEP

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

7. Título Eleitoral

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br

9. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

11. Certidão de Nascimento dos Filhos

12. Comprovante de Residência Atual

13. (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, declaração do proprietário

do imóvel)

14. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

15. Registro do Conselho Regional - ES

16. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

17. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

18. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho.

19. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

20. Uma Foto ¾

21. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Registro Geral - RG

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

4. PIS/PASEP

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

6. Título Eleitoral

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência Atual

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,

declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Registro do Conselho Regional - ES

14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

18. Uma Foto ¾

19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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EDITAL 006.2020
Publicação Nº 336394

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

DÉCIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 006/2020

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a
contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar
interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 006/2020, devendo se apresentar na
Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde da Serra – SESA, no período de 02 a 05 e 08 de março de 2021, de 09h às 16h,
localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES
(antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a
documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados,
declarações), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e
originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato
oferecido.

2.1 MÉDICO 20 H (DIARISTA)
2.1.1 ESPECIALIDADE: CIRURGIÃO GERAL
Class. Candidato
1º VICTOR PAOLIELLO
2º AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS
3º LUANA GERMANO TOSE
4º WAGUIANE MARIA DE OLIVEIRA
5º LÍVIA CREMASCO VALIM

2.3 MÉDICO 20 H (PLANTONISTA)
2.3.1 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL– PARA ATUAR NA PEDIATRIA
Class. Candidato
26º LUANA RABBI BERNARDES
27º SAMARA FERREIRA DE ANDRADE
28º BRUNA FRANZOTTI
29º KESSILYN DOURADO STORCH GRAVINO
30º ADRIELLY PIRES DE OLIVEIRA
31º JESSICA FERREIRA SILVA
32º ELISA MACHADO HERINGER
33º KÉRLLY SILVA MACIEL
34º RAFAELA MENDES LEOCADIO
35º KLEIVIA DA SILVA DAMAS
36º MELISSA PEREIRA DE OLIVEIRA
37º LÍBIA ATAIDE MENDES
38º ARTHUR PEREIRA GAVASSONI
39º ANA CAROLINA ZORTEA PACHECO
40º MARINA BATISTA AGUIAR
41º DOMINICK ESTHEPHANNY MONTEIRO SILVA

2.5 MÉDICO 20 H (PLANTONISTA)
2.5.1 ESPECIALIDADE: PEDIATRA
Class. Candidato
17º SARA VAILANT SÁ PRADO CARREIRO
18º JOSSANA LANGSDORFF SANTANA
19º MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA COSTA
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20º MARCELA ASSIS FREITAS TOLOMEI
21º ANA KAROLYNA GONÇALVES DE SOUSA
22º LUANNA COMERIO
23º RAQUEL DORNELAS MARQUES
24º MARCELLE TAVARES PINTO DA SILVA
25º WAGUIANE MARIA DE OLIVEIRA
26º LUDMYLLA HOFFMANN REIS
27º BIANCA SALLES ALMEIDA SIQUEIRA DA SILVA
28º ANA PAULA FRACALOSSI MENEZES
29º THAISSA CAMPOS BOSCAGLIA
30º ANA PAULA HERDE VESCOVI
31º DANIELE VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE VICENTINI
32º BRUNA FRANZOTTI

Serra/ES, 26 de fevereiro de 2021.

FELIPE ANDRADE PIMENTEL SARMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Certificados e declarações atestados na ficha de inscrição

2. Registro Geral - RG

3. Cadastro de Pessoa Física - CPF

4. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

5. PIS/PASEP

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

7. Título Eleitoral

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br

9. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

11. Certidão de Nascimento dos Filhos

12. Comprovante de Residência Atual

13. (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, declaração

do proprietário do imóvel)

14. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

15. Registro do Conselho Regional - ES

16. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

17. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

18. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho.

19. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

20. Uma Foto ¾

21. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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EDITAL 008.2020
Publicação Nº 336396

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2020

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação
temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato
por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº.
008/2020, devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde da Serra – SESA, no período de 02 a 05 e 08 de março de 2021, de 09h
às 16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo
Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória
dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações), inclusive a ficha de inscrição e
todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

2.1 ASSISTENTE SOCIAL
Class. Candidato

10º DEBORA CLOTILDE DE ANDRADE SOARES
11º ARLETE LAZARO
12º ANA ANDREIA BARCELOS SERAFIM
13º NOELITA DA SILVA ALMEIDA
14º MARILZA FRANCISCA BENIZIO
15º VÂNIA FREITAS SANTOS
16º MARIA DO CARMO SILVESTRE CARNEIRO
17º LUZIA JUVÊNCIO DO NASCIMENTO
18º NEUZA DA SILVA LOPES (PNE)
19º MIRALDETE LYRA CORREIA
20º MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS
26º SAYONARA SCHMITT PEREIRA (PNE)

2.2 MÉDICO (DIARISTA)
2.2.1 ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL– PARA ATUAR NA SAÚDE MENTAL
Class. Candidato

16º SARA COSTA SILVA

17º DOMINICK E. MONTEIRO SILVA
18º CATARINA PIOLI LAMÊGO DE FARIA

19º CAMILA MAGIONI FIGUEIRA
20º ISABELA BORGO MARINHO

21º BRENO DE CARVALHO MOULIN

Serra/ES, 26 de fevereiro de 2021.
FELIPE ANDRADE PIMENTEL SARMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO
PREFEITURAMUNICIPAL DE SERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115 contratos.sesa@serra.es.gov.br

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Certificados e declarações atestados na ficha de inscrição

2. Registro Geral - RG

3. Cadastro de Pessoa Física - CPF

4. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

5. PIS/PASEP

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

7. Título Eleitoral

8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br

9. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

11. Certidão de Nascimento dos Filhos

12. Comprovante de Residência Atual

13. (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, declaração do

proprietário do imóvel)

14. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

15. Registro do Conselho Regional - ES

16. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

17. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

18. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho.

19. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

20. Uma Foto ¾

21. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF
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Câmara Municipal

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2017
Publicação Nº 336479

Câmara Municipal da Serra – ES
Resumo de Termo Contratual
4º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2017. Alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, sendo a vigência do contrato 
PRORROGADA por 12 (doze) meses, de acordo com o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de comum acordo 
entre as partes a partir deste Termo Aditivo. Alteração da Cláusula Oitava – Do Valor, sendo o total para esta prorrogação 
de 12 (doze) meses o valor estimado de R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais). Das demais cláusulas: 
Permanecem mantidas e inalteradas.

Serra – ES, 01 de março de 2021.

Rodrigo Márcio Caldeira

Presidente da C.M.S.

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. ADM. Nº 1892/2020
Publicação Nº 336463

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PROC. ADM. Nº 1892/2020. Objeto: a contratação de empresa 
para o fornecimento de botijas de gás para atender às necessidades da Câmara Municipal da Serra. A Câmara, torna públi-
co o resultado da dispensa de licitação, sagrando-se como vencedora a empresa SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP. 
Valor Total: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

Serra, 01 de março de 2021.

Rodrigo Márcio Caldeira

Presidente da CMS

PORTARIA Nº 724
Publicação Nº 336271

PORTARIA Nº 724, DE 1º DE MARÇO DE 2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, inciso V, da 
Resolução nº 278/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Josiane Nunes de Amorim, para exercer o cargo de provimento em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar – Nível II, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 02/03/2021.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 725
Publicação Nº 336272

PORTARIA Nº 725, DE 1º DE MARÇO DE 2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, inciso V, da 
Resolução nº 278/2020,
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RESOLVE:

Art. 1º Nomear Marlene Messias dos Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar – Nível I, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 02/03/2021.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 726
Publicação Nº 336273

PORTARIA Nº 726, DE 1º DE MARÇO DE 2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, inciso V, da 
Resolução nº 278/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Karina Valentim Espíndula Corrêa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Ga-
binete de Representação Parlamentar – Nível I, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 02/03/2021.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 729, DE 01 DE MARÇO DE 2021
Publicação Nº 336467

PORTARIA Nº 729, DE 01 DE MARÇO DE 2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 
e art. 58, inciso III, da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor RODRIGO FERREIRA MERLO, nº funcional 4086430, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 
nº 003/2021, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA e a empresa ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, 
CNPJ nº 03.432.188/0001-35, oriundo do Processo Administrativo nº 1933/2020, Pregão Presencial nº 009/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 001/2020, que tem por objetivo a Contratação de Pessoa Jurídica, por meio do Sistema de Registro 
de Preços, visando a Prestação de serviços de confecção de Placas e Medalhas Honoríficas em atendimento ao calendário 
de homenagens conforme as Leis nº 4.132/2013, 2.785/2005, Resolução nº 174/2005 e Decreto nº 003/2005 e confecção 
de Placas de Identificação, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

Art. 2º Designar o servidor MAIKE VALLANDRO, nº funcional 4085663, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados e publique-se.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS
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PORTARIA Nº 730, DE 01 DE MARÇO DE 2021
Publicação Nº 336471

PORTARIA Nº 730, 01 DE MARÇO DE 2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 
e art. 58, inciso III, da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor RODRIGO FERREIRA MERLO, nº funcional 4086430, para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº 004/2021, celebrado entre CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA e a empresa SEBASTIÃO DOS MILAGRES RA-
MOS – EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.978.812/0001-31, oriundo do Processo Administrativo nº 1892/2020, que tem 
por objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de botijas de gás para atender às necessidades da Câmara 
Municipal da Serra.

Art. 2º Designar o servidor MAIKE VALLANDRO, nº funcional 4085663, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados e publique-se.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

RESUMO DO CONTRATO Nº 003/2021
Publicação Nº 336473

Câmara Municipal da Serra – ES

Resumo de Termo Contratual

Resumo do Contrato nº 003/2021. Proc. Adm. nº 1933/2020, Pregão Presencial nº 009/2020 e Ata de Registro de Preços 
nº 001/2020. Das partes: Câmara Municipal da Serra x ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME. Do Objeto: A Contrata-
ção de Pessoa Jurídica, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando a Prestação de serviços de confecção de Pla-
cas e Medalhas Honoríficas em atendimento ao calendário de homenagens conforme as Leis nº 4.132/2013, 2.785/2005, 
Resolução nº 174/2005 e Decreto nº 003/2005 e confecção de Placas de Identificação. Da Vigência: 01 de março de 2021 
à 31 de dezembro de 2021. Do Valor: R$ 39.993,50 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta 
centavos). Da Dotação Orçamentária: 3.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Serra – ES, 01 de março de 2021.

Rodrigo Márcio Caldeira

Presidente da C.M.S.

RESUMO DO CONTRATO Nº 004/2021
Publicação Nº 336476

Câmara Municipal da Serra – ES
Resumo de Termo Contratual
Resumo do Contrato nº 004/2021. Proc. Adm. nº 1892/2020. Das partes: Câmara Municipal da Serra x SEBASTIÃO DOS 
MILAGRES RAMOS - EPP. Do Objeto: A contratação de empresa para o fornecimento de botijas de gás para atender às 
necessidades da Câmara Municipal da Serra. Da Vigência: 01 de março de 2021 à 31 de março de 2021. Do Valor: R$ 
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Da Dotação Orçamentária: 3.3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Serra – ES, 01 de março de 2021.

Rodrigo Márcio Caldeira

Presidente da C.M.S.
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

CONTRATO 001/2021 - MF CHIABAI COMERCIO E SERVIÇOS ME
Publicação Nº 336470

CONTRATO Nº 001/2021

Processo nº 700831/2020PA

Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS e a empresa MF CHIABAI COMERCIO E SERVIÇOS 
ME, vencedora do Pregão Eletrônico nº 007/2020. Objeto:Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e 
higienização nas dependências do IPS. Previsão Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02. Vi-
gência de 12(doze) meses a partir de 01/03/2021. Valor Global: R$ 103.899,96. As despesas correrão a conta da Dotação 
Orçamentária: 25.2501.09.272.0510.2.049 e Elem. Despesa: 3.3.90.37.00.

Data da Assinatura: 03/02/2021

ALESSANDRO LUCIANI BONZANO COMPER

Diretor Presidente

PORTARIA Nº 053/2021
Publicação Nº 336458

PORTARIA Nº 053/2021

Art. 1º - Incluir no “Comitê de Investimentos” o Servidor, SR. JHAWA MEMELLI DE MOURA, na condição de membro.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando todas as disposições em contrário.

Serra, 01 de Março de 2021

ALESSANDRO L. BONZANO COMPER

Diretor Presidente

PORTARIA Nº 054/2021
Publicação Nº 336461

PORTARIA Nº 054/2021

Art. 1º - Incluir no “Comitê de Controle Interno” o Servidor, SR. JHAWA MEMELLI DE MOURA, na condição presidente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando todas as disposições em contrário.

Serra, 01 de Março de 2021

ALESSANDRO L. BONZANO COMPER

Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO 16 DE 2021
Publicação Nº 336493

TERMO DE DISPENSA Nº 16/2021

A Secretaria Municipal de Interior e Transportes do Município de Venda Nova do Imigrante (MVNI) - ES, com fulcro no art. 
24, inciso IV da Lei 8.666/93, bem como parecer do Jurídico do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como ma-
nifestação da Tesouraria, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa FLAVIO SANTOLIN 
DE BORTOLO ME - 10.704.988/0001-23, em caráter emergencial, para prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva (mão de obra hora/homem e deslocamento por quilometro) nos veículos/máquinas multimarcas oficiais, per-
tencentes à frota da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no valor de R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e 
setenta e cinco reais).

Venda Nova do Imigrante, 01 de março de 2021.

Julio Cesar Souza Kaike

Secretario Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 16/2021

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 16/2021 (MVNI), referente à contratação da empresa FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO 
ME - 10.704.988/0001-23, em caráter emergencial, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (mão 
de obra hora/homem e deslocamento por quilometro) nos veículos/máquinas multimarcas oficiais, pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no valor de R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Venda Nova do Imigrante, 01 de março de 2021.

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO 17 DE 2021
Publicação Nº 336494

TERMO DE DISPENSA Nº 00017/2021

A Secretaria Municipal de Interior e Transportes do Município de Venda Nova do Imigrante (MVNI) - ES, com fulcro no 
art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, bem como parecer do Jurídico do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como 
manifestação da Tesouraria, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa AUTO PECAS 
VENDA NOVA LTDA - 14.042.508/0001-67, em caráter emergencial, para prestação e fornecimento de peças / acessórios 
genuínas ou originais de primeira linha nos veículos/máquinas multimarcas oficiais, pertencentes à frota da Prefeitura 
Municipal de Venda Nova do Imigrante, no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), apresentando o 
maior desconto, com o percentual total de 62%.

Venda Nova do Imigrante, 01 de março de 2021.

Julio Cesar Souza Kaike

Secretario Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana
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TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 00017/2021

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 00017/2021 (MVNI), referente à contratação da empresa AUTO PECAS VENDA NOVA 
LTDA - 14.042.508/0001-67, em caráter emergencial, para prestação e fornecimento de peças / acessórios genuínas ou 
originais de primeira linha nos veículos/máquinas multimarcas oficiais, pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de 
Venda Nova do Imigrante, no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), apresentando o maior desconto, 
com o percentual total de 62%.

Venda Nova do Imigrante, 01 de março de 2021.

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal

TERMO DE INEXIGIBILIDADE - RATIFICAÇÃO 08 DE 2021
Publicação Nº 336495

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0008/2021

A Secretaria Municipal de Finanças de Venda Nova do Imigrante-ES (MVNI), com fulcro no art. 25, inciso II da Lei 
8.666/93, combinado com o art. 13, inciso VI, bem como parecer do Jurídico, assim como, manifestação da Contabilidade 
do Município de Venda Nova do Imigrante, conclui pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente à contratação do curso 
CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2021, sendo, o curso é imprescindível para contadora 
municipal Cintia Dias Siqueira Dioscanio, visto que é o mesmo proporcionar aos participantes a identificação das informa-
ções e dos documentos necessários à completa e correta composição da Prestação de Contas Anual a ser apresentada, 
pelos jurisdicionados, ao TCE/ES, a ocorrer entre os dias 02 e 03/03/2021, no Auditório do Hotel Bristol Alameda Vitória, 
no valor de R$1.630,00 (um mil e seiscentos e trinta reais).

Serão apresentadas as novas diretrizes e procedimentos do TCEES para análise técnica e apreciação das prestações de 
contas anuais relativas ao exercício de 2020 a serem enviadas em Março de 2021. E ainda possibilitará uma ampla dis-
cussão com os participantes sobre a IN nº 68/2020 e as alterações ocorridas quanto à composição e a forma de envio da 
PCA ao TCE/ES em 2021.

Venda Nova do Imigrante, 01 de março de 2021.

Maria Casagrande Lachini

Secretária Municipal de Finanças

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0008/2021

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 0008/2021, referente à contratação do curso CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAIS A ENVIAR AO TCEES EM 2021, sendo, o curso é imprescindível para contadora municipal Cintia Dias Siqueira 
Dioscanio, visto que é o mesmo proporcionar aos participantes a identificação das informações e dos documentos neces-
sários à completa e correta composição da Prestação de Contas Anual a ser apresentada, pelos jurisdicionados, ao TCE/
ES, a ocorrer entre os dias 02 e 03/03/2021, no Auditório do Hotel Bristol Alameda Vitória, no valor de R$1.630,00 (um 
mil e seiscentos e trinta reais).

Venda Nova do Imigrante, 01 de março de 2021.

Joao Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 013/2021
Publicação Nº 336393

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

nº 013/2021

Código CidadES: 2021.073E0500002.02.0007

O Município de Viana/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde, através de sua Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa 
interessar, que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2021, objetivando o REGISTRO PREÇO PARA 
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRÁFICOS (IMPRESSOS) PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE VIANA/ES.

Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 15/03/2021 às 08h.

Inicio da disputa: 15/03/2021 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h às 
18h, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br.

Viana/ES, 26 de fevereiro de 2021.

Georgea Passos

Pregoeira

PORTARIA N° 0257/2021
Publicação Nº 336457

PORTARIA Nº 0257/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, BRUNO DE SOUZA LOVATTI, para exercer o cargo 
em comissão de Subsecretário de Tecnologia e Inovação - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de janeiro de 2021.

Viana/ES, 18 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

*Republicado com Correção

http://www.licitacoes-e.com.br
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PORTARIA N° 0390/2021
Publicação Nº 336448

PORTARIA Nº 0390/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VAGNE QUINTILIO, para exercer o cargo em comis-
são de Encarregado – PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de março de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0391/2021
Publicação Nº 336452

PORTARIA Nº 0391/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo em comissão ocupado pelo servidor LÁZARO RODRIGUES, nomeado pela Portaria n° 0020/2021, 
para o cargo em comissão de Gerente Executivo - PC – T1, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana/ES, 01 de março de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0392/2021
Publicação Nº 336453

PORTARIA Nº 0392/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LUCIANO GARCIA DE PAULA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Área – PC – OP2, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de março de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N°0389/2021
Publicação Nº 336312

PORTARIA Nº 0389/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra “b” da Lei nº 1.596/2001, a servidora CAMILA VALDER, do cargo 
em comissão de Subsecretária de Vigilância em Saúde - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana/ES, 01 de março de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0374/2021
Publicação Nº 336341

PORTARIA Nº 0374/2021

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 61, 
Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, da Lei Municipal nº 1.596/2001, a instauração de sindicância para 
apurar responsabilidade acerca dos fatos narrados no processo administrativo nº 2113/2021.

Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá reportar-se diretamente aos órgãos desta Prefeitura Municipal de 
Viana, bem como aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução do presente proce-
dimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no §1°, Art. 191, da Lei nº1.596/2001, o prazo para conclusão desta Sindicância será 
de 30 (trinta) dias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 22 de fevereiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0384/2021
Publicação Nº 336346

PORTARIA Nº 0384/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferidas pelo artigo 61, in-
ciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0664/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana/ES, 25 de fevereiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0385/2021
Publicação Nº 336356

PORTARIA Nº 0385/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferidas pelo artigo 61, in-
ciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0672/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Viana/ES, 25 de fevereiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0393/2021
Publicação Nº 336481

PORTARIA Nº 0393/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, A DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOMUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso da atribuição conferi-
da pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana e, tendo em vista o que consta do processo 
administrativo nº 00046/2021.

RESOLVEM:

Art. 1º. CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE ao SR. AILTON PINTO DA VITÓRIA, em vir-
tude do falecimento da segurada CECILIA MARIA LEPAUS DA VITÓRIA, servidora pública municipal aposentada no cargo 
efetivo de SERVENTE, matrícula funcional nº 064963, falecida 28 de janeiro de 2021, conforme certidão de óbito, nos 
termos do artigo 40 §§ 2º e 7º da Constituição Federal c/c art. 23, §8º da E.C. 103/2019, combinado com a disposição 
contida no artigo 29, §5º, “c”, 6 da Lei Municipal nº 1.595/2001, sendo cota única de 100% (cem por cento) dos proventos 
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da servidora aposentada falecida.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de janeiro de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.

Viana/ES, 1º de março de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente Técnico Previdenciário

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021
Publicação Nº 336412

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021

Código CidadES: 2020.073E0500002.02.0050

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10.691/2020.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DO MEDICAMENTO ITRACONAZOL.

Valor: O valor total referente ao lote 01 é de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais).

Vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no órgão de 
imprensa oficial.

Viana/ES, 22 de fevereiro de 2021.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021 E 039/2021
Publicação Nº 336420

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

Código CidadES: 2020.073E0600002.02.0003

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9531/2020.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL.

Contratada: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.

Valor: O valor total referente ao lote 06 é de R$ 1.047,88 (um mil e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contado do dia pos-
terior à data de sua publicação no veículo de imprensa oficial do Município.
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Viana/ES, 09 de fevereiro de 2021.

GLAYDISTON SILVA MENDES

SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021

Código CidadES: 2020.073E0600002.02.0003

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9531/2020.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL.

Contratada: KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI.

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS.

Valor: O valor total referente ao lote 04 é de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contado do dia pos-
terior à data de sua publicação no veículo de imprensa oficial do Município.

Viana/ES, 09 de fevereiro de 2021.

GLAYDISTON SILVA MENDES

SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021 E 043/2021
Publicação Nº 336442

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021

Código CidadES: 2020.073E0500002.02.0001

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DA COVID-19 (CORO-
NAVIRUS).

Valor: O valor total referente ao lote 01 é de R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais).

Vigência: O prazo de vigência deste termo será no máximo de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 22 de fevereiro de 2021.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2021

Código CidadES: 2020.073E0500002.02.0001

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0164/2021.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP.
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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DA COVID-19 (CORO-
NAVIRUS).

Valor: O valor total referente ao lote 02 é de R$ 63.525,00 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

Vigência: O prazo de vigência deste termo será no máximo de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 24 de fevereiro de 2021.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 12.989/2020
Publicação Nº 336424

RESUMO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Código CidadES: 2021.073E0700001.09.0002

A Prefeitura de Viana/ES, torna pública a Dispensa de Licitação e sua ratificação, com fulcro no artigo 24, inciso VIII, da 
Lei nº 8.666/93, a contratação da empresa BANCO DO BRASIL S/A – CNPJ nº 00.000.000/0001-91, referente à prestação 
de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas em atendimento ao Município de Viana/ES, no valor 
total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme parecer administrativo da Procuradoria Geral, exarado no processo nº 
12.989/2020.

Viana/ES, 11 de fevereiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

RESUMO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 597/2021
Publicação Nº 336455

RESUMO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Código CidadES: 2021.073E0700001.09.0003

A Prefeitura de Viana/ES, torna pública a Dispensa de Licitação e sua ratificação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93, a contratação da empresa COLLOR SHOP COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI – CNPJ nº 14.583.248/0001-
37, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, em atendimento ao Município de Viana/ES, no valor total de R$ 
15.738,00 (quinze mil, setecentos e trinta e oito reais), conforme parecer administrativo da Procuradoria Geral, exarado 
no processo nº 597/2021.

Viana/ES, 11 de fevereiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 008/2021
Publicação Nº 336403

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 008/2021

Processo Administrativo nº 1504/2021.

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 029/2020, Pregão Presencial nº 005/2020 do Fundo Municipal de Saúde do Muni-
cípio de Pedro Canário/ES.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Contratada: ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.
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Objeto: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Vigência: O contrato terá sua vigência pelo período de 12(doze) meses.

Viana/ES, 25 defevereiro de 2021.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 017/2021
Publicação Nº 336409

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 017/2021

Processo Administrativo nº. 422/2021.

Cedente: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Cessionário: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.

Objeto: O Presente Termo tem por objeto a cessão da servidora CHRISTIANE NEPOMUCENO PAIXÃO, matrícula nº 020616-
01, estatutária, ocupante do cargo de Enfermeira, pertencente ao quadro de pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIA-
NA/ES, para exercer as suas funções na PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES.

Vigência: O prazo de vigência do presente instrumento será a partir do dia 11/02/2021 até o dia 31/12/2024.

Viana/ES, 11 de fevereiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Câmara Municipal

5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017
Publicação Nº 336321

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2017

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

CNPJ: 27.427.277/0001-51

CONTRATADO: ÉLIDA BATISTA DE OLIVEIRA (representada por João de Andrade)

CPF: 034.815.867-01

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1 - O presente termo tem por objeto a prorrogação contratual, conforme previsão legal na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 
8.245/91, em consonância coma cláusula segunda do Contrato nº 02/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1 - Fica prorrogado por 03 (três) meses, nos termos da cláusula segunda do Contrato de Locação nº 02/2017, como 
início em 01 de março de 2021 e encerramento em 31 de maio de 2021, tendo em vista que o Processo Administrativo 
0246/2021 para locação de novo imóvel encontra-se em andamento, podendo ser reincidido a qualquer momento por 
interesse da Administração, depois que a LOCADORA for informada, por escrito, à intenção de reincidi-lo, sem qualquer 
ônus para a LOCATÁRIA, de acordo com a legislação vigente, com base no Princípio da Supremacia do Interesse Público.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

2.1 O valor global da locação será de R$ 18.805,38 (dezoito mil, oitocentos e cinco reais e trinta e oito centavos), com 
valor mensal de R$ 6.268,46 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 - As demais cláusulas do Contrato nº 02/2017 permanecem inalteradas.

E, assim, após lido e por estarem justos e contratados, assinam o presente Aditivo Contratual, em 03 (três) vias de igual 
teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Viana/ES, 26 de fevereiro de 2021.

JOILSON BROEDEL

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA/ES

LOCATÁRIA

JOÃO DE ANDRADE

PROCURADOR

LOCADOR

PORTARIA N.º051-2021-ERRATA PORTARIA N.º048-2021
Publicação Nº 336410

ERRATA-PORTARIA N.º 048/2021.

Onde se lê na PORTARIA N.º 048/2021

“Art. 1º - Nomear o servidor para exercer cargo em Comissão - AGP 03", publicado no DOM/ES, em 19/02/2021, na edição 
nº 1710, leia-se "Art. 1º - Nomear o servidor para exercer cargo em comissão de Tesoureiro”

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 26 de fevereiro de 2021.

Joilson Broedel

Presidente da Câmara Municipal de Viana

PORTARIA N.º052-2021
Publicação Nº 336418

PORTARIA Nº 052, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., 
art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") e de acordo com o art. 55, b, da Lei nº 1.596/2001; Resolve:

Art. 1º - Exonerar o servidor BRUNO ESTEVAM MOREIRA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, a 
partir do dia 01/03/2021.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 01 de março de 2021.

Joilson Broedel

Presidente da Câmara Municipal de Viana

PORTARIA N.º053-2021
Publicação Nº 336419

PORTARIA Nº 053, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., 
art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") e de acordo com o art. 55, b, da Lei nº 1.596/2001; Resolve:

Art. 1º - Nomear a servidora para exercer cargo em comissão conforme descrito abaixo:

Tatiany Barcelos Mendonça – Assessora de Gabinete Parlamentar- AGP 03.

Irving Eduardo Oliveira Rocha-Secretário de Tecnologia da Informação-CCL 02.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.

Viana – ES 01 de março de 2021.

Joilson Broedel

Presidente da Câmara Municipal de Viana
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Vila Pavão

Prefeitura

CONTRATO Nº 019/2021
Publicação Nº 336257

RESUMO DO CONTRATO
Nº 019/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão – ES
CONTRATADA: KRAUSE & BERGER LTDA ME.
OBJETO: Aquisição de Gás de Cozinha “GLP BUTANO”, que serão utilizados para o preparo da merenda escolar das escolas 
de educação básica durante o ano letivo 2021, e em diversas secretarias.
VIGÊNCIA: 31/12/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 24.814,50.
RECURSOS FINANCEIROS:
Ficha: 40, 44, 61, 64, 111, 113, 522, 524, 562, 564, 354, 357, 458, 460, 408, 410, 450, 452, 467,469, 366, 369, 626, 
630, 639, 642, 180, 184, 229, 231, 305, 308, 278, 280, 339, 342, 268, 270, 324 e 327.

Vila Pavão, ES, 01/03/2021.

UELIKSON BOONE
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 020/2021
Publicação Nº 336258

RESUMO DO CONTRATO
Nº 020/2021
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão – ES.
CONTRATADA: KRAUSE & BERGER LTDA ME.
OBJETO: Aquisição de Gás de Cozinha “GLP BUTANO”.
VIGÊNCIA: 31/12/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 1.537,80.
RECURSOS FINANCEIROS:
Ficha: 33, 38, 107, 109, 127 e 129.

Vila Pavão, ES, 01/03/2021.

ELAINE MARIA TRANCOSO
Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO P.E 003/2021
Publicação Nº 336322

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 / 2021
O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no dispos-
to no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR a adjudicação referente ao 
Processo nº 000022/2021, do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2021, tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, cujo objeto trata da Contratação de empresa para fornecimento de nitrogênio líquido, para abastecimento dos 
botijões de armazenam sêmen bovino, em favor da empresa: DANILO APARECIDO BORELLA ME, o item 01, no valor total 
de R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais).

Vila Pavão/ES, 01 de março de 2021.

Uelikson Boone
Prefeito Municipal
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Vila Valério

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021
Publicação Nº 336413

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000001/2021 - PROCESSO Nº 000204/2021

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o resultado do referido Pregão Presencial. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS PRODUTIVAS DE MÁQUINAS, COM OPE-
RADOR, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VILA VALÉRIO. EMPRESA VENCE-
DORA A TER OS SEUS PREÇOS REGISTRADOS: STERCE MAQUINAS EIRELI no lote 1 no valor total de R$ 1.080.000,00. 
HOMOLOGAÇÃO: Em 01 de março de 2021. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.

Vila Valério/ES, 01 de março de 2021.

JAIME JULIÃO VIEIRA

Pregoeiro Oficial/PM ViVa
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