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DECRETOS

Leila David Nogueira Fabres – Suplente

DECRETO Nº 3825, DE 09 DE JULHO DE 2018.
ALTERA O DECRETO 3790/2018, QUE NOMEOU OS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE –
COMDEMA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições e dando
cumprimento a Lei Complementar nº 027/2008;

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Vargem Alta
Wilson José Lody – Titular
Gilmar Valentim Marinato – Suplente

DECRETA:
Art. 1º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
COMDEMA, nomeado através do Decreto nº 3790, de 03 de maio
de 2018, tem sua composição alterada, ficando assim constituída:

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Representante
governamentais

de

Entidades

ambientalistas

não

Octacilio Geraldo do Carmo Filho (ONG Caminhadas e Trilhas) –
Titular
Helimar Rabello (ONG Caminhadas e Trilhas) – Suplente

Francisco Ignácio Fassarela – Presidente
Representante da Associação Comercial do Município
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Thadeu dos Santos Orletti – Titular

Eugênio José Agrizzi – Titular
Ayla Rodrigues Peyneau Agrizzi – Suplente

Lucineia Maria Zanette – Suplente
Representante do Setor Industrial de Rochas Ornamentais do
Município
Representante da Secretaria Municipal de Educação
Saviana Rosa Fraga Moreira – Titular

Rogério Ribeiro do Castro (Sindirochas) – Titular
Edvaldo da Silva Ramos (Sindirochas) – Suplente

Tais Nogueira dos Santos da Cunha – Suplente
Representante Setor Produtivo Rural do Município
Representante da Secretaria Municipal de Obras, Serviços
Urbanos e Interior
Luana Dallecrode – Titular
Paloma Guide Fávero – Suplente

Marcos Marchioro – Titular
Edmar Antônio Dansi – Suplente
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Representante da OAB – ES
Anderson Silva Zucoloto – Titular
Claudio Fiorio – Suplente

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 1º Em razão de erro formal de digitação, fica retificado o item II
das Considerações iniciais do Decreto nº 3802, de 23 de maio de
2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“(...) II - Que em decorrência do evento acima narrado, ocorreu à
destruição de 01 (uma) ponte a danificação de outra, ambas de
concreto armado, além da danificação de 05 (cinco) pontes de
madeira, totalizando 910 (novecentos e dez) pessoas afetadas
diretamente por obstrução de vias de acesso e/ou danos em
pontes, com prejuízo estimado em R$: 1.292.000,00 (um milhão e
duzentos e noventa e dois mil reais);(...)”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2018.

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

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2018.
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
______________________________________________________
DECRETO Nº 3826, DE 09 DE JULHO DE 2018.
NOMEIA A SERVIDORA DAIANE MOROSINI NO CARGO
COMISSIONADO
CHEFE
DE
DEPARTAMENTO
DE
TRANSPORTE ESCOLAR – CC-IV.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a servidora DAIANE MOROSINI para exercer
o Cargo Comissionado – Chefe de Departamento de Transporte
Escolar – CC-IV, na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 02/07/2018.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 09 de julho de 2018.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
______________________________________________________

LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que,
considerando a iminência da participação do Brasil na Copa do
Mundo no dia 10/07/2018, em horário ora determinado para a
realização do certame e considerando não haver tempo hábil para
posterior publicação, fica alterada a data de abertura, passando
para o dia 12/07/2018, às 13:00, na Sala de Reunião da Comissão,
situada à Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta – ES,
licitação na modalidade Tomada de Preços. Esclarecimentos e
solicitações de edital poderão ser feitos pelo telefone (28) 35281900, pelo e-mail cpl.vargemalta@gmail.com ou presencialmente
no endereço citado acima. O edital também estará disponível na
página do município, no link “Licitações”.

Vargem Alta/ES,06 de julho de 2018.
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
João Ricardo Cláudio da Silva
______________________________________________________
DECRETO Nº 3827, DE 09 DE JULHO DE 2018.
ALTERA ITEM II DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO DECRETO
Nº 3208, DE 23 DE MAIO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:

Presidente da CPL
______________________________________________________
AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2018
O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da
Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado da
Tomada de Preços Nº 007/2018, após abertura e julgamento das
propostas comerciais, apresentando o menor valor a empresa
CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP - R$ 139.999,63 (cento e

Vargem Alta, terça-feira, 10 de julho de 2018 - Órgão Oficial do Município Nº 1081 Página 3 de 23
trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e
três centavos), sendo a mesma considerada vencedora do certame.
O inteiro teor da decisão estará à disposição das empresas, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos no mesmo
endereço, pelo telefone (28)3528-1010.

Vargem Alta/ES,09 de julho de 2018.

João Ricardo Cláudio da Silva

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento
dos interessados, que em conformidade com a Legislação
pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento
no Art. 25, inciso I, na contratação da empresa TRACBEL S/A, em
razão de exclusividade, o Contratação de empresa especializada
no fornecimento de serviços de revisão, para manutenção
preventiva e corretiva da máquina PATROL VOLVO, SÉRIE:
UCEOG930 COO502877, da linha pesada desta secretaria., em
conformidade com a Lei 871 de 03 de agosto de 2010, com início
em 05 de julho de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018,
com valor global estimado de R$ 2.975,00 (dois mil e novecentos e
setenta e cinco reais).

Presidente da CPL
______________________________________________________
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento
dos interessados, que em conformidade com a Legislação
pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento
no Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa
WAGNER LUIS DOS SANTOS, para assinatura do Jornal local regional “Espirito Santo de Fato” para suprir as necessidades da
Secretaria de Educação no Projeto “Jornal na Sala de Aula”, no
valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Vargem Alta/ES, 05 de julho de 2018.

_______________________________
JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
______________________________________________________

Vargem Alta, 05 de julho de 2018.

______________________________
JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
______________________________________________________
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento
dos interessados, que em conformidade com a Legislação
pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento
no Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, na contratação da empresa
GFC COMUNICAÇÕES EIRELI ME, para assinatura do Jornal
local-regional “Aqui Noticias” para suprir as necessidades da
Secretaria de Educação no Projeto “Jornal na Sala de Aula”, no
valor global de R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais).

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento
dos interessados, que em conformidade com a Legislação
pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento
no Art. 25, inciso I, na contratação da empresa SOTREQ SA., em
razão de exclusividade, o Contratação de empresa especializada
no fornecimento de serviços de revisão para manutenção
preventiva e corretiva da máquina PATROL CATERPILLA, SÉRIE:
JAP05749, MODELO:120 K.AA, da linha pesada desta secretaria.,
em conformidade com a Lei 871 de 03 de agosto de 2010, com
início em 09 de julho de 2018 e término em 31de dezembro 2018,
com valor global estimado de R$ 3.705,01 (três mil e setecentos e
cinco reais e um centavos).

Vargem Alta/ES,09 de julho de 2018.

_______________________________
JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ

Vargem Alta, 05 de julho de 2018.

Prefeito Municipal
______________________________________________________
Vargem Alta- ES, 06 de julho de 2018.

______________________________
JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
______________________________________________________

ORDEM DE SERVIÇO
Autorizo a empresa CONSTRUTORA GREK EIRLEI ME, a iniciar o
serviço descrito no Contrato 128/2018, referente à Tomada de
Preço 005/2018 e em seus anexos, tendo como objeto a

Vargem Alta, terça-feira, 10 de julho de 2018 - Órgão Oficial do Município Nº 1081 Página 4 de 23
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA
LOCALIDADE DE CAPIVARA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA/ES, conforme especificações constantes no referido contrato
e processo licitatório.

OFFICEJET CN049AB
ORIGINAL
02

CARTUCHO TINTA
AZUL HP 915
OFFICEJET CN050AB
ORIGINAL

UN

04

R$ 69,00

03

CARTUCHO TINTA
ROSA HP 915
OFFICEJET CN051 AB
ORIGINAL

UN

04

R$ 69,00

04

CARTUCHO TINTA
AMARELA HP 915
ORIGINAL

UN

04

R$ 68,00

06

TONER CB
435A/436A/CC
388A/CE 285

UN

30

R$ 25,00

11

TONER HP CE285A TONER HP 85A
SIMILAR

UN

70

R$ 31,00

17

TONER CB 436A LASER JET CB 436A
SIMILAR

UN

50

R$ 25,40

21

CARTUCHO HP 22 CARTUCHO
ORIGINAL HP - HP
DESKJET 380
SIMILAR

UN

10

R$ 68,50

22

TONER HP 2612A TONER HP 2612A
SIMILAR

UN

50

R$ 27,00

23

TONER ML 2851 - ML
2851 ND/XAZ SAMSUNG ML 2851
CS SIMILAR

UN

20

R$ 68,00

26

TONER AP
540,541,542,543 - HP
LASER JET COLOR
1312 SIMILAR

UN

40

R$ 54,00

29

CARTUCHO PG – 30
CARTUCHO CANON
PG - 30 PRETO
SIMILAR

UN

30

R$ 68,00

32

CARTUCHO HP 662
PRETO SIMILAR

UN

20

R$ 58,00

Sem mais para o momento,
Atenciosamente

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal
______________________________________________________
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
22/2018
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0853/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito
Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº.
351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial,
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000049, RESOLVE registrar o
preço de AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, empresa C L
COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME., pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.17.884.676/0001-98,
com sede na Rua João Ramires, 63 - Vila Garrido - Vila Velha - ES CEP: 29.116-330, por seu representante legal, Sr. (a) CLAUDIO
LUIZ COSTA JUNIOR, brasileiro (a), casado (a), residente e
domiciliado na Rua João Ramires, 63 - Vila Garrido - Vila Velha ES - CEP: 29.116-330, inscrito no CPF/MF sob nº .059.041.587-50,
Cédula de Identidade nº.2.148.494, doravante denominada
CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000049 nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela
alcançada por lote, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo
Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as
clausulas e condições seguintes:
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE
TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
SECRETARIAS, em conformidade com as especificações previstas
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este
instrumento.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

Quant.

Valor em R$

01

CARTUCHO TINTA
PRETA HP 950

UN

05

R$ 112,00

CONTRATADO:
VALOR: R$14.329,00(quatorze mil trezentos e vinte e nove reais)
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E

UNIDADES
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do comunicado da unidade interessada ou da
publicação no órgão da imprensa oficial.
4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no
impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar
devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a
alteração de preço pretendida.
7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos
aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre
as partes.
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o
recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de
notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante
a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas
decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc.
5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues
conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as
exigências e condições.
5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua
complementação não eximem a Contratada da aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de
Preços.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO
7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.
a)
Alteração da politica econômica do pais, que resulta
reflexos nos preços ajustados;
b)
Em decorrência de eventual aumento ou redução dos
preços praticados no mercado;
c)
Por força de situações imprevisíveis que produzam nos
preços de mercado;
d)
Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada
e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente
aceitos pela Administração.

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas
condições do edital a prorrogação da Ata.
9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período
de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a
manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade
de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos
serviços a serem prestados;
9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO,
nos termos da legislação vigente.
9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.
9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.
9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;
9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de
fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de
elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais
ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim
como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da
Contratante.

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente,
tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a
Administração;

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93,
não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação,
salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

a)
Convocar o Contrato visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal,
CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
FGTS.

b)
Frustrada a negociação,
compromisso assumido;
c)
Convocar os demais
oportunidade de negociação.

liberar

o

fornecedores

fornecedor

do
9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação
confidencial que venha a ter acesso.

visando

igual
9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
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rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n
8.666/93.

11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços
por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.

9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo
Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos
desta licitação.

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos
utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos
posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento
à Contratada mediante sua devida avaliação.

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem de seus funcionários e também arcar com as
despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer
outras decorrentes da prestação dos serviços.

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Conforme estabelecido no Edital.
9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários
para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos,
bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.
9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que
comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de
operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo
contratual.
9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva
responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na
sua execução.
Secretaria Municipal de Saúde o servidor THADEU ORLETTI
Secretaria Municipal de Educação o servidor MONICA CASSINI DE
SOUZA

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser
resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os
últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de uma nova Ata.
14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão
em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.

RESCISÃO

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de
cada unidade requisitante.

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos
de:

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da
transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas
contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.

11. CLÁUSULA
CONTRATUAL

DÉCIMA

PRIMEIRA

-

DA

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas
previstas na clausula décima segunda.
11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de
cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovadas.

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata,
em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.
Vargem Alta - ES, 03 de julho de 2018.
__________________________________

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração.
11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem
como desta Ata.

PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal
Contratante

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou
falência da Contratada.
11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como
desta Ata.

______________________________________
C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Contratada
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº

16

23/2018
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP

CARTUCHO 140 YELLOW UN
SIMILAR
PARA
IMPRESSORA E

20

R$ 13,80

PSON

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0853/2018

20

CARTUCHO HP 21 SIMILAR UN
HP 21 - DESKJET 380

20

R$ 34,70

25

BROTHER
SIMILAR

8112 UN

20

R$ 63,00

27

TONER BROTHER
8085 SIMILAR

CPC UN

20

R$ 63,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito
Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº.
351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial,
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000049, RESOLVE registrar o
preço de AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, empresa
CHARLES LEAL DAMASCENO 04707111599., pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.20.905.476/0001-89,
com sede na Rua Eliseo Gasparini, 1 - Centro - Vargem Alta - ES CEP: 29.295-000, por seu representante legal, Sr. (a) Charles Leal
Damasceno, brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na
Rua Eliseo Gasparini, 1 - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295000, inscrito no CPF/MF sob nº .047.071.115-99, Cédula de
Identidade
nº.1526265737
BA,
doravante
denominada
CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000049 nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela
alcançada por lote, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo
Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as
clausulas e condições seguintes:

CPC

CONTRATADO:
VALOR: R$4.815,00(quatro mil oitocentos e quinze reais)
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃOS

E

UNIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do comunicado da unidade interessada ou da
publicação no órgão da imprensa oficial.

1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de AQUISIÇÃO DE
TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
SECRETARIAS, em conformidade com as especificações previstas
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este
instrumento.

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

05

10

UN

Quant.

Valor
R$

em

CARTUCHO TONER PRETO UN
HP 15 A LASERJET C7115A

05

R$ 39,00

CARTUCHO
COLORIDO UN
TRICOLOR HP 57 C6657 AB

05

R$ 120,00

20

R$ 13,00

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante
a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas
decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc.
5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues
conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as
exigências e condições.

ORIGINAL
14

CARTUCHO 140
SIMILAR
IMPRESSORA EPS

CIANO UN
PARA

5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua
complementação não eximem a Contratada da aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS

ON
15

CARTUCHO 140 MAGENTA UN
SIMILAR
PARA
IMPRESSORA
EPSON

20

R$ 13,50

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de
Preços.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO
7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.
a)

Alteração da politica econômica do pais, que resulta
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reflexos nos preços ajustados;
b)
Em decorrência de eventual aumento ou redução dos
preços praticados no mercado;

estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.

c)
Por força de situações imprevisíveis que produzam nos
preços de mercado;

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

d)
Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada
e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente
aceitos pela Administração.

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de
fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de
elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais
ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim
como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da
Contratante.

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente,
tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a
Administração;
a)
Convocar o Contrato visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b)
Frustrada a negociação,
compromisso assumido;
c)
Convocar os demais
oportunidade de negociação.

liberar

o

fornecedores

do

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal,
CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
FGTS.

igual

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação
confidencial que venha a ter acesso.

fornecedor

visando

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93,
não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação,
salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no
impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar
devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a
alteração de preço pretendida.
7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos
aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre
as partes.

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n
8.666/93.
9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo
Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos
desta licitação.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem de seus funcionários e também arcar com as
despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer
outras decorrentes da prestação dos serviços.

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o
recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de
notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante.

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas
condições do edital a prorrogação da Ata.
9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período
de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a
manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade
de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos
serviços a serem prestados;
9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO,
nos termos da legislação vigente.
9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.
9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários
para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos,
bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.
9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que
comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de
operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo
contratual.
9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva
responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na
sua execução.
Secretaria Municipal de Saúde o servidor THADEU ORLETTI
Secretaria Municipal de Educação o servidor MONICA CASSINI DE
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SOUZA
11. CLÁUSULA
CONTRATUAL

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de
cada unidade requisitante.
DÉCIMA

PRIMEIRA

-

DA

RESCISÃO

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos
de:
11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas
previstas na clausula décima segunda.
11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de
cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovadas.

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da
transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas
contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.
E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata,
em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.

Vargem Alta - ES, 03 de julho de 2018.

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração.
__________________________________
11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem
como desta Ata.
11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou
falência da Contratada.

PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal
Contratante

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como
desta Ata.
11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços
por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.

______________________________________
CHARLES LEAL DAMASCENO 04707111599
Contratada

11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos
utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos
posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento
à Contratada mediante sua devida avaliação.
11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1 Conforme estabelecido no Edital.

______________________________________________________
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
24/2018
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0853/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser
resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os
últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de uma nova Ata.
14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão
em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito
Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº.
351470/ES, doravante denominado contratante, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial, PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº000049, RESOLVE registrar o preço
de AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS
PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, empresa CIRIO
SOARES JUNIOR EIRELLI ME., pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ-MF sob o nº.27.298.565/0001-53, com sede na
Rua Santa Leopodina, 08 - Centro - Nova Venecia - ES - CEP:
29.830-000, por seu representante legal, Sr. (a) CIRIO SOARES
JUNIOR, brasileiro , casado, residente e domiciliado na Rua Santa
Leopodina, 08 - Centro - Nova Venecia - ES - CEP: 29.830-000,
inscrito no CPF/MF sob nº .086.943.487-05, Cédula de Identidade
nº., doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária do
Pregão Presencial nº000049 nas quantidades estimadas, de acordo
com a classificação por ela alcançada por lote, regido pela Lei
Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei
Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações
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em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

complementação não eximem a Contratada da aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE
TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
SECRETARIAS, em conformidade com as especificações previstas
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este
instrumento.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UN

Quant.

Valor em R$

12

TONER HP 83A SIMILAR

UN

30

R$ 29,00

13

CARTUCHO 140 BLACK UN
SIMILAR
PARA
IMPRESSORA EPSON

30

R$ 19,00

28

CARTUCHO CANON CL- UN
31 COLORIDO SIMILAR

20

R$ 50,00

30

TONER
SANSUNG
SIMILAR

20

R$ 62,00

20

R$ 38,00

31

CM

PRETO UN
D111S

TONER BROTHER
1000 SIMILAR

TN UN

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO
7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.
a)
Alteração da politica econômica do pais, que resulta
reflexos nos preços ajustados;
b)
Em decorrência de eventual aumento ou redução dos
preços praticados no mercado;

CONTRATADO:
VALOR: R$4.440,00(quatro mil quatrocentos e quarenta reais)
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
INTEGRANTES DO REGISTRO

6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de
Preços.

ÓRGÃOS

E

UNIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do comunicado da unidade interessada ou da
publicação no órgão da imprensa oficial.
4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.
5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante
a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas
decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc.
5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues
conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as
exigências e condições.
5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua

c)
Por força de situações imprevisíveis que produzam nos
preços de mercado;
d)
Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada
e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente
aceitos pela Administração.
7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de
fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de
elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente,
tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a
Administração;
a)
Convocar o Contrato visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b)
Frustrada a negociação,
compromisso assumido;
c)
Convocar os demais
oportunidade de negociação.

liberar

o

fornecedores

fornecedor

visando

do

igual

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no
impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar
devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a
alteração de preço pretendida.
7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos
aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre
as partes.
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o
recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de
notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas
condições do edital a prorrogação da Ata.
9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período
de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a
manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade
de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos
serviços a serem prestados;
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9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO,
nos termos da legislação vigente.
9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.
9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.
9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;
9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais
ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim
como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da
Contratante.
9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93,
não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação,
salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;
9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal,
CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
FGTS.
9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação
confidencial que venha a ter acesso.
9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n
8.666/93.
9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo
Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos
desta licitação.
9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem de seus funcionários e também arcar com as
despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer
outras decorrentes da prestação dos serviços.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva
responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na
sua execução.
Secretaria Municipal de Saúde o servidor THADEU ORLETTI
Secretaria Municipal de Educação o servidor MONICA CASSINI DE
SOUZA
11. CLÁUSULA
CONTRATUAL

DÉCIMA

PRIMEIRA

-

DA

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos
de:
11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas
previstas na clausula décima segunda.
11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de
cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovadas.
11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração.
11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem
como desta Ata.
11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou
falência da Contratada.
11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como
desta Ata.
11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços
por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos
utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos
posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento
à Contratada mediante sua devida avaliação.
11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 Conforme estabelecido no Edital.

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários
para a execução da Ata de Registro de Preços.

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos,
bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.
9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que
comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de
operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo
contratual.
9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços.

RESCISÃO

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser
resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
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Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os
últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de uma nova Ata.
14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão
em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.
14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de
cada unidade requisitante.
14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da
transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas
contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.
E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata,
em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.

LORENA SALEH PEREIRA ME., pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ-MF sob o nº.26.996.695/0001-05, com sede na
Rua Das Fragatas, 84 - Costa Bela - Serra - ES - CEP: 29.173-546,
por seu representante legal, Sr. (a) LORENA SALEH PEREIRA,
brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado Na Rua Das
Fragatas, 84 - Costa Bela - Serra - ES - CEP: 29.173-546, inscrito
no CPF/MF sob nº .106.748.267-95, Cédula de Identidade
nº.1844677, doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária
do Pregão Presencial nº000049 nas quantidades estimadas, de
acordo com a classificação por ela alcançada por lote, regido pela
Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei
Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações
em conformidade com as clausulas e condições seguintes:
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE
TONNER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
SECRETARIAS, em conformidade com as especificações previstas
no Anexo I e proposta apresentada na licitação que integram este
instrumento.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

07

TONER
COMPATIVEL

Quant.

Valor em R$

2612 UN

10

R$ 25,90

08

CARTUCHO PRETO HP UN
21 C9351 AB ORIGINAL

05

R$ 72,00

09

CARTUCHO COLORIDO UN
HO
22
C9352
AB
ORIGINAL

05

R$ 117,00

18

CARTUCHO
SIMILAR UN
HP 122 PRETO - HP
2050 DESKJET

15

R$ 57,80

19

CARTUCHO
SIMILAR UN
HP 122 COLORIDO HP2050 DESKJET

10

R$ 59,90

24

TONER HP 435A - UN
LASERJET
P
1005
SIMILAR

20

R$ 28,00

33

CARTUCHO
COLORIDO

20

R$ 61,90

Vargem Alta - ES, 03 de julho de 2018.

UN

__________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal
Contratante

______________________________________
CIRIO SOARES JUNIOR EIRELLI ME
Contratada
______________________________________________________
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº

HP

662 UN

25/2018
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0853/2018

CONTRATADO:
VALOR: R$4.468,00(quatro mil quatrocentos e sessenta e oito
reais)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito
Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº.
351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial,
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000049, RESOLVE registrar o
preço de AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, empresa

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃOS

E

UNIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do comunicado da unidade interessada ou da
publicação no órgão da imprensa oficial.

aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre
as partes.

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o
recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de
notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante.

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante
a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas
decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc.
5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues
conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as
exigências e condições.
5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua
complementação não eximem a Contratada da aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação.

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas
condições do edital a prorrogação da Ata.
9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período
de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a
manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade
de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos
serviços a serem prestados;
9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO,
nos termos da legislação vigente.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de
Preços.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO
7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.
a)
Alteração da politica econômica do pais, que resulta
reflexos nos preços ajustados;

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.

b)
Em decorrência de eventual aumento ou redução dos
preços praticados no mercado;

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.

c)
Por força de situações imprevisíveis que produzam nos
preços de mercado;

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

d)
Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada
e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente
aceitos pela Administração.

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de
fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de
elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais
ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim
como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da
Contratante.

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente,
tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a
Administração;
a)
Convocar o Contrato visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b)
Frustrada a negociação,
compromisso assumido;
c)
Convocar os demais
oportunidade de negociação.

liberar

o

fornecedores

fornecedor

visando

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93,
não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação,
salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;

do

9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal,
CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
FGTS.

igual

9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação
confidencial que venha a ter acesso.

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no
impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar
devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a
alteração de preço pretendida.
7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos

9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n
8.666/93.
9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo
Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos
desta licitação.
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9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem de seus funcionários e também arcar com as
despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer
outras decorrentes da prestação dos serviços.

à Contratada mediante sua devida avaliação.
11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 Conforme estabelecido no Edital.
9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários
para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos,
bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.
9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que
comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de
operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo
contratual.
9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva
responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na
sua execução.
Secretaria Municipal de Saúde o servidor THADEU ORLETTI
Secretaria Municipal de Educação o servidor MONICA CASSINI DE
SOUZA

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser
resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os
últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de uma nova Ata.
14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão
em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.

RESCISÃO

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de
cada unidade requisitante.

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos
de:

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da
transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas
contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.

11. CLÁUSULA
CONTRATUAL

DÉCIMA

PRIMEIRA

-

DA

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas
previstas na clausula décima segunda.

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata,
em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de
cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovadas.
Vargem Alta - ES, 03 de julho de 2018.
11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração.
11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem
como desta Ata.

__________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou
falência da Contratada.
11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como
desta Ata.

Prefeito Municipal
Contratante

______________________________________
11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços
por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos
utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos
posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento

LORENA SALEH PEREIRA ME
Contratada
______________________________________________________
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
26/2018

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1696/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito
Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº.
351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial,
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000050, RESOLVE registrar o
preço de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,
empresa LORENA SALEH PEREIRA ME., pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.26.996.695/0001-05, com
sede na Rua Das Fragatas, 84 - Costa Bela - Serra - ES - CEP:
29.173-546, por seu representante legal, Sr. (a) LORENA SALEH
PEREIRA, brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua
Das Fragatas, 84 - Costa Bela - Serra - ES - CEP: 29.173-546,
inscrito no CPF/MF sob nº .106.748.267-95, Cédula de Identidade
nº.1844677, doravante denominada CONTRATADA, adjudicatária
do Pregão Presencial nº000050 nas quantidades estimadas, de
acordo com a classificação por ela alcançada por lote, regido pela
Lei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei
Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações
em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do comunicado da unidade interessada ou da
publicação no órgão da imprensa oficial.
4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.
5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante
a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas
decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc.
5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues
conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as
exigências e condições.
5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua
complementação não eximem a Contratada da aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de
Preços.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, em conformidade com as
especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na
licitação que integram este instrumento.

7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.
a)
Alteração da politica econômica do pais, que resulta
reflexos nos preços ajustados;

Quant.

Valor em
R$

b)
Em decorrência de eventual aumento ou redução dos
preços praticados no mercado;

CAPA
DE
CHUVA UN
PLASTICA REFORÇADA

300

R$ 17,00

c)
Por força de situações imprevisíveis que produzam nos
preços de mercado;

03

LUVA PVC VERDE PALMA PAR
ÁSPERA 36CM

500

R$ 11,50

d)
Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada
e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente
aceitos pela Administração.

04

LUVA DE ALGODÃO CRU PAR
TRICOTADA
COM
PIGMENTO DE PVC

1.000

R$ 2,20

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

02

UN

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente,
tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a
Administração;

CONTRATADO:
VALOR: R$13.050,00(treze mil cinquenta reais)
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
INTEGRANTES DO REGISTRO

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de
fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de
elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

ÓRGÃOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

E

UNIDADES

a)
Convocar o Contrato visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b)
Frustrada a negociação,
compromisso assumido;
c)
Convocar os demais
oportunidade de negociação.

liberar

o

fornecedores

fornecedor

visando

do

igual

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no
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impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar
devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a
alteração de preço pretendida.
7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos
aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre
as partes.
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o
recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de
notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas
condições do edital a prorrogação da Ata.
9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período
de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a
manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade
de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos
serviços a serem prestados;
9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO,
nos termos da legislação vigente.
9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.
9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.
9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;
9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais
ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim
como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da
Contratante.
9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93,
não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação,
salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;
9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal,
CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
FGTS.
9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação
confidencial que venha a ter acesso.
9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n

8.666/93.
9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo
Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos
desta licitação.
9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem de seus funcionários e também arcar com as
despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer
outras decorrentes da prestação dos serviços.
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários
para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos,
bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.
9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que
comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de
operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo
contratual.
9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva
responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na
sua execução.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA, TURISMO
E ESPORTES - JOELMA FAVERO MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MARCIO ZANETE.

11. CLÁUSULA
CONTRATUAL

DÉCIMA

PRIMEIRA

-

DA

RESCISÃO

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos
de:
11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas
previstas na clausula décima segunda.
11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de
cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovadas.
11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração.
11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem
como desta Ata.
11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou
falência da Contratada.
11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como
desta Ata.
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11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços
por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
______________________________________
11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos
utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos
posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento
à Contratada mediante sua devida avaliação.

LORENA SALEH PEREIRA ME
Contratada
______________________________________________________

11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

27/2018

12.1 Conforme estabelecido no Edital.

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1696/2018
13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser
resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os
últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de uma nova Ata.
14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão
em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.
14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de
cada unidade requisitante.
14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da
transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas
contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.
E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata,
em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM
ALTA, ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Zildio Moschen, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. João Crisóstomo Altoé, Prefeito
Municipal, inscrito no CPF/MF nº 621.289.737-91 e RG nº.
351470/ES, doravante denominado CONTRATANTE, considerando
o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial,
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº000050, RESOLVE registrar o
preço de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA,
empresa MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME., pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº.02.396.150/0001-91,
com sede na Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 08 - Arariguaba Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.305-457, por seu
representante legal, Sr. (a) Maristela Gomes de Oliveira Milhorato,
brasileiro (a), casado (a), residente e domiciliado na Rua Clarinda
Rodrigues Jordão, 08 - Arariguaba - Cachoeiro De Itapemirim - ES CEP: 29.305-457, inscrito no CPF/MF sob nº .007.801.637-10,
Cédula de Identidade nº.972.362/ES, doravante denominada
CONTRATADA, adjudicatária do Pregão Presencial nº000050 nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela
alcançada por lote, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo
Decreto Municipal nº 3274/2016 e Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações em conformidade com as
clausulas e condições seguintes:
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 O objeto consiste na Aquisição/Contratação de.AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, em conformidade com as
especificações previstas no Anexo I e proposta apresentada na
licitação que integram este instrumento.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

BOTINA
SEGURANÇA,COURO
BICO REFORÇADO

UN

Quant.

Valor
em R$

PAR

322

R$
41,90

Vargem Alta - ES, 03 de julho de 2018.

__________________________________

E

PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADO:
VALOR: R$13.491,80(treze mil quatrocentos e noventa e um reais e
oitenta centavos)
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS
INTEGRANTES DO REGISTRO

ÓRGÃOS

E

UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

compromisso assumido;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

c)
Convocar os demais
oportunidade de negociação.

fornecedores

visando

igual

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade por 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.

7.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no
impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar
devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a
alteração de preço pretendida.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 A CONTRATADA deverá aceitar e/ou retirar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do comunicado da unidade interessada ou da
publicação no órgão da imprensa oficial.

7.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos
aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre
as partes.
8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.2 O prazo para assinatura e retirada da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado por igual período desde que devidamente
justificado o motivo e aceito pela Administração.

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o
recebimento dos produtos/prestação dos serviços, emissão de
notas fiscais e atestadas pelo setor requisitante.

5 - CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9 - CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 Os serviços/materiais deverão ser prestados/entregues durante
a vigência da Ata, correndo por conta do contratado as despensas
decorrentes de frete, seguros, mão de obra, etc.
5.2 Os serviços serão executados/materiais serão entregues
conforme objeto contratual que verificará o atendimento a todas as
exigências e condições.
5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua
complementação não eximem a Contratada da aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação.

9.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas
condições do edital a prorrogação da Ata.
9.1.2 É da responsabilidade da CONTRATADA, durante o período
de validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção a
manutenção de seu quadro de pessoal, atentando pela necessidade
de experiência, capacitação mínima exigida e qualidade dos
serviços a serem prestados;
9.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto CONTRATADO,
nos termos da legislação vigente.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
6.1 - Os preços são os constantes do anexo da Ara de Registro de
Preços.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO
7.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.
a)
Alteração da politica econômica do pais, que resulta
reflexos nos preços ajustados;

9.1.4 Manter durante toda execução da Ata, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
9.1.5 Será responsável por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais de seus funcionários previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria.

b)
Em decorrência de eventual aumento ou redução dos
preços praticados no mercado;

9.1.6 Será responsável por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE.

c)
Por força de situações imprevisíveis que produzam nos
preços de mercado;

9.1.7 Será responsável por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestação dos serviços;

d)
Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovada
e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente
aceitos pela Administração.

9.1.8 Arcará com a despesa decorrente de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários quando da
execução do objeto da Ata de Registro de Preços.

7.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de
fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de
elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

9.1.9 Responderá por quaisquer danos pessoais ou materiais
ocasionalmente por seus empregados nos locais de trabalho, assim
como pelos objetos e bens extraviados ou retirados da Sede da
Contratante.

7.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente,
tornam-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a
Administração;
a)
Convocar o Contrato visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b)

Frustrada

a

negociação,

liberar

o

fornecedor

do

9.1.10 A CONTRATADA, nos termos no art. 72 de Lei nº 8.666/93,
não poderá subcontratar o fornecimento do objeto desta licitação,
salvo se houver expressa autorização da Prefeitura;
9.1.11 Fornecerá à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal,
CND perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
FGTS.
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9.1.12 Manterá sigilo absoluto com relação a qualquer informação
confidencial que venha a ter acesso.
9.1.13 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei Federal n
8.666/93.
9.1.14 Utilizar os documentos e informações disponibilizadas pelo
Município exclusivamente para a realização dos serviços objetos
desta licitação.
9.1.15 Arcar com as despesas com alimentação, transporte e
hospedagem de seus funcionários e também arcar com as
despesas com veículos, motoristas, combustíveis e quaisquer
outras decorrentes da prestação dos serviços.

11.1.6 A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo
de outras sanções previstas na lei Federal n 8.666/93, bem como
desta Ata.
11.1.7 Assunção imediata do objeto da ata de Registro de Preços
por ato da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.1.8 Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos
utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços,
necessários a sua continuidade, os quais serão desenvolvidos
posteriormente, não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento
à Contratada mediante sua devida avaliação.
11.1.9 Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

9.2.1 Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários
para a execução da Ata de Registro de Preços.

12.1 Conforme estabelecido no Edital.
13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

9.2.2 Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos,
bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.
9.2.3 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que
comtemple a relação de produtos, acrescidos da taxa de
operacionalização, para os fins previstos nesta Ata e no termo
contratual.
9.2.4 Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da
Ata de Registro de Preços.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 Não obstante o fato de a vencedora será única e exclusiva
responsável pelo serviço, abjeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na
sua execução.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
ESPORTES - JOELMA FAVERO MARTINS

13.1 Será competente o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Ata e que não possam ser
resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não
cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos
contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços
registrados superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
14.3 A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os
últimos 60 (sessenta) dias de vigência da Ata de Registro de Preços
determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a
elaboração de uma nova Ata.

-

14.4 Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão
em dias corridos, e em contagem excluir-se-à de inicio e incluir-se-á
o dia do vencimento.

RESCISÃO

14.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de
cada unidade requisitante.

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos
de:

14.6 Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da
transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas
contidas no lei Federal n 8.666/93 e 10.520/2002.


SECRETARIA
MARCIO ZANETE.
11. CLÁUSULA
CONTRATUAL

MUNICIPAL

DÉCIMA

DE

PRIMEIRA

AGRICULTURA

-

DA

11.1.1 Persistência de infrações após a aplicação das multas
previstas na clausula décima segunda.

E por assim estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata,
em 4 (quatro) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para
todos os fins e efeitos de direito.

11.1.2 Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de
cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovadas.

Vargem Alta - ES, 03 de julho de 2018.

11.1.3 Interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração.

__________________________________

11.1.4 Demais hipóteses no art. 78 da Lei Federal n 8.666/93, bem
como desta Ata.

PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal

11.1.5 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou
falência da Contratada.

Contratante
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- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade –
cópia
_____________________________________

- Cartão de vacinação dos filhos com até 07 anos de idade – cópia

MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

- Comprovante de matrícula e frequência escolar de filhos com
idade de 04 a 14 anos - original

Contratada
______________________________________________________

SECRETARIA
EDUCAÇÃO

MUNICIPAL

DE

- Declaração de não acúmulo de cargos público –original - (Obter na
Secretaria Mun. de Educação)
- Declaração de Bens – original - (Obter na Secretaria Mun. de
Educação)
- 01 foto (3x4)

EDITAL/SEME Nº 029/2018

A FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS ACIMA
CITADOS
IMPOSSIBILITARÁ
A
CONTRATAÇÃO
DO
CANDIDATO.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONVOCAÇÃO
Vargem Alta/ES, 09 de julho de 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM
ALTA/ES, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto 3454/2017, CONVOCA o candidato abaixo relacionado,
classificado no Processo Seletivo Simplificado – Edital SEME
001/2017, para comparecer na Secretaria Municipal de
Educação, localizada à Rua Paulino Francisco Moreira, 172, no dia
12 de julho de 2018, às 10.00 horas, munido dos documentos
relacionados no anexo I, do presente Edital.

Pedro Altoé
Secretário Municipal de Educação

Cargo: PMFD – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Classificação

do Município de Vargem Alta-ES
Decreto 3454/2017

Nome
LAURA ALVES DA SILVA FERREIRA
CAIADO

75º

ANEXO I

______________________________________________________

SECRETARIA
MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DE
E

Documentos a serem apresentados no ato da escolha: Cópia
simples (12/07/2018):
RESOLUÇÃO 004/2018
- Carteira de Identidade – Cópia
- CPF – Cópia

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

- Título de Eleitor – Cópia

Vargem Alta, no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei

- Carteira de Trabalho - CTPS - Cópia

Federal n° 8.069/90 e na Lei Municipal nº. 886, de 18 de novembro
de 2010 e suas alterações;

- Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP–Cópia
- Certificado de reservista (homens) – Cópia

CONSIDERANDO os Arts. 90 e 91 do Estatuto da Criança e do

- Certidão de Nascimento ou Casamento – conforme estado civil –
Cópia

Adolescente – Lei Federal nº 8.069/90;

- Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone)
– Cópia

Emprego nº 702/2001 e nº 1005/2013;

- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, acrescido da
maior titulação – Cópia

164/2014;

- Certidão de Quitação Eleitoral (obter junto à justiça eleitoral ou no
site www.tse.jus.br)

1997;

- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (site da polícia civil)

Programa desenvolvido pelo Centro de Integração Empresa Escola

- Certidão negativa criminal (primeira instância) – Todas as
Comarcas (obter no site www.tj.es.gov.br)

do Espírito Santo – CIEE/ES, afim do desenvolvimento do programa

CONSIDERANDO as Portarias do Ministério do Trabalho e

CONSIDERANDO as Resoluções do CONANDA nº. 74/2001 e nº

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 2.208, de 17 de abril de

CONSIDERANDO o pedido de regularização da inscrição do

MENOR APRENDIZ;
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CONSIDERANDO a Resolução COMDCAVA nº 003/2018 que
regulamenta os critérios de inscrição e fiscalização de entidades

Vr = Valor a ser reembolsado.
Kp = Quilometragem percorrida.

sem fins lucrativos governamentais e não governamentais, bem
como dos serviços, programas ou projetos que tenham por objetivo

Cq = Custo por quilômetros percorridos.

a educação de adolescentes, a promoção e defesa dos direitos de

§ 1° O valor a ser pago por quilômetro percorrido será igual a 15%
(quinze por cento) do preço por litro de combustível, equivalente ao
valor presente na nota, abastecido em virtude da viagem, mais o
valor integral gasto com pedágio, comprovado pelo respectivo
ticket.

crianças e adolescentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO Parecer da Comissão de Avaliação do registro
de entidades que tratou da análise da solicitação de inscrição
Programa – CIEE/Aprendiz, desenvolvido pelo Centro de Integração
Empresa Escola do Espírito Santo – CIEE/ES;
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar público a regularização do pedido de registro do
Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo – CIEE/ES,

§ 2° Para efeito do pagamento de reembolso de que trata esta
Portaria, será obrigatório o preenchimento de Relatório de Viagem
constante do anexo I, apresentado pelo usuário, juntamente com a
nota fiscal de abastecimento e ticket de pedágio, sendo
indispensável a comprovação de viagem para execução de serviços
externos, deslocamento para evento de capacitação profissional,
curso ou reunião de trabalho.

assim como, do Programa CIEE Aprendiz, junto ao COMDCAVA,
com o número 0001/2018 – CIEE/APRENDIZ.
Art. 2º - Este registro tem validade de quatro (04) anos.
Parágrafo Único. Quando faltarem seis (06) meses para o fim do
prazo de inscrição o CIEE/ES, encaminhará pedido de renovação
de sua inscrição junto ao COMDCAVA.

§ 3° O Relatório de viagem deverá ser apresentado ao Contador do
Instituto, em até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de
perda do direito de reembolso.
§ 4° - Se a quilometragem declarada exceder a 20% (vinte por
cento) do percurso previsto em mapas ou guias oficiais, deverá
o beneficiário justificar o excesso, que será decidido pelo
Presidente.

Art. 3º °- Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta - ES, 09 de julho de 2018.

Alessandro Claudio da SILVA
Presidente do COMDCAVA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
______________________________________________________

IPREVA
PORTARIA Nº 05/2018, de 05 de Julho de 2018.
“ESTABELECE NORMAS DE INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – IPREVA; QUE
UTILIZE MEIO PRÓPRIO PARA A LOCOMOÇÃO NA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS EXTERNOS, DESLOCAMENTO PARA EVENTO
DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CURSO OU REUNIÃO DE
TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE
VARGEM ALTA – IPREVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no
uso legal de suas atribuições;

Art. 3° Ocorrendo o reembolso na forma da presente Portaria, fica o
Instituto de Previdência Social isento do pagamento de quaisquer
despesas de passagem e transportes.
Art. 4° Não responderá o Instituto por indenização de acidentes,
multas, furtos, roubo, incêndio ou defeitos ocorridos com o veículo
no percurso da viagem.
Art. 5° Os valores recebidos de reembolso de viagens com base na
presente Portaria não serão incorporados a vencimentos,
vantagens ou subsídios.
Art. 6° As despesas oriundas da presente Portaria serão
provenientes do Orçamento do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Vargem Alta em dotação
específica.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 01 de Setembro de 2017.
. Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta – ES, 05 de Julho de 2018.

RESOLVE:
Art. 1º O servidor do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Alta que no exercício de sua
função necessitar deslocar-se da sede do serviço em veículo de sua
propriedade, terá direito a indenização, calculada de acordo com
a presente Portaria, devendo a autorização ser prévia e
concedida pelo Diretor Executivo.
Art. 2º As viagens autorizadas nos termos do artigo 1° serão
reembolsadas àquele que a fizer, pelo custo da quilometragem
percorrida, calculado da seguinte forma: Vr = Kp x Cq. Onde:

LORAINE FARDIM JAVARIS
DIRETOR EXECUTIVO
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Anexo I
RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Protocolo:

Funcionário:
Matrícula:
Cargo:
Destino:
VIAGEM
Saída

Retorno
Motivo

Data

Horário

Data

Horário

Veículo:
DESPESAS

Descrição

Valor Do
Combustível

Custo por
quilômetros
percorridos

Valor
Devido
Vr = Kp x Cq

Valor
Solicitado

Data

Hora

Valor

Total

Quilometragem
Ida:

KM

Volta:

KM

TOTAL:

KM

Pedágio

Total das Despesas
(Combustível + pedágios)

TOTAL:

Outras Informações:
Requerente

Aprovação: R$

Vargem Alta/ES ___/__/____

Servidor
Carimbo e Assinatura

Aprovação da Autoridade
Concedente

R$
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PORTARIA Nº 027/2017-IPREVA, Vargem Alta-ES, 22 de
dezembro de 2017.
“DISPÕE SOBRE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
VARGEM ALTA – IPREVA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPREVA, no uso de suas atribuições legais, e que são funções
básicas da Administração de Patrimônio o registro e o controle
físico dos bens de caráter permanente;
CONSIDERANDO que o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, determina em seu art. 14 que o Trabalho administrativo será
racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de
controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo
custo seja evidentemente superior ao risco;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica cancelado Restos à Pagar Não Processados do
Exercício de 2013, conforme tabela abaixo:
Empenho

Processo

Data

Credor

000026/201
3

000025/201
3

29/01/201
3

Evalnete
Medeiro
s Cereza

5.280,0
0

E & L
Prod. De
Software
Ltda

0,01

000104/201
3

000104/201
3

01/04/201
3

TOTAL

Valor

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

Vargem Alta-ES, 22 de Dezembro de 2017.

ALMIRO OFRANTI FILHO
VICE-PREFEITO
GEFERSON JÚNIOR GABRIEL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CLAUDIO FIORIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:
JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ
GABINETE
DANILDO DE OLIVEIRA
FINANÇAS
GLADSTYNE MARCHEZI MILHOLO ROBLES
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
PAULO MARCOS COSTA
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
THIAGO FASSARELLA PEREIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

5.280,0
1

retroagindo seus efeitos a 22 de Dezembro de 2017.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO ALTOÉ
EDUCAÇÃO
FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA
MEIO AMBIENTE
ANA IGNÊZ CEREZA
SAÚDE
AMARILDO JOSÉ SARTÓRI
AGRICULTURA

LORAINE FARDIM JAVARIS
DIRETOR EXECUTIVO

GIVALDO LUIZ PANETTO
ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO OFICIAL
Responsável:
GABINETE DO PREFEITO
Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta –
Espírito Santo
CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900
E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com

