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P O D E R  E X E C U T I V O  M U N I C I P A L  

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2020 

Pregão Presencial Nº 000042/2020 

ID CidadES: 2020.071E0700001.01.0039 

Processo Administrativo nº 2621 E 2622/2020 

Peço presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALT A , ESPÍRITO SA NTO, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na R ua Paulino Francisco Moreira, 162, C entro, Vargem Alta/E 

S, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João C hrisóstomo A ltoé, 

portador do C PF/MF nº 621.289.737-91 e R G nº. 351470/ES, 

doravante denominado REGISTRANTE , considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de Pregão Presencial, PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº000042,  RESOLVE registrar o preço de AQUISIÇÃO DE 

URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, para atender a 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 

empresa ASSISTENCIAL SUL PLANOS  & SERVIÇOS FUNERARIOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº03.141.209/0001-63, com sede À Rua Paulino Francisco Moreira, 96 

- Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000,  por intermédio de seu 

representante legal, Sr. ROGERIO VICENTE MARIA, brasileiro, 

divorciado, empresário, inscrito no CPF nº 027.711.117-05 -  RG nº 

1130744SSP-ES residente e domiciliado na Rua Paulino Francisco 

Moreira, N 96 - Centro Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-000, 

adjudicatária do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 42/2020 

nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela 

alcançada por lote, regido pela L ei Federal nº 10.520/02, pelo Decreto 

Municipal nº 3274/2016 e L ei Federal nº 8.666/93, alterada pela L ei nº 

8.883/94 e suas alteraçõe sem conformidade com as clausulas e 

condições seguintes:  

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto registrar os preços para a futura 

AQUISIÇÃO DE URNAS MOR TUÁRIAS E SERVIÇO DE T R A NSL 

ADO, para atender a Secretaria Municipal de A ssistência e 

Desenvolvimento Social, em conformidade com as especificações 

previstas no A nexo I e proposta apresentada na licitação que integram 

este instrumento.  

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Item especificação un Quantid

ade 

Valor 

unit. 

01 URNA MORTUARIA do tipo 

padrão (simples) com al ça 

dura sem visor, com babado e 

forrado em tnt branco. 

tamanho padrão adulto. 

Un 50 R$ 

450,00 

02 SERVIÇO TRANSLADO 

FUNERÁRIO - deslocamento 

de veícul o funerário para dml - 

departamento médico legal e 

svo - serviço de verificação de 

óbito. 

k

m 

5.500 R$ 3,50 

Valor da Ata é de R$41.750,00 (quarenta e um mil setecentos e 

cinquenta reais). 

 

1.2 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração 

a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada 

a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos 

termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS E UNIDADES 

INTEGRANTES DO REGISTRO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

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 As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações 

orçamentárias especificadas ao tempo da emissão da Autorização de 

Fornecimento/Nota de Empenho 

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. 
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5.2.1 A substituição/reexecução do produto/serviço ou a sua 

complementação não eximem a REGISTRADA da aplicação da 

penalidade por descumprimento da obrigação. 

6 - CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 

6.1 – Os preços são os constantes do anexo da Ata 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. 

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, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

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 – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 – A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A: 

9.1.1 A REGISTRADA ficará obrigada de aceitar, nas mesmas 

condições do edital a prorrogação da Ata. 

9.1.2 É da responsabilidade da REGISTRADA, durante o período de 

validade da Ata de Registro de Preços, fazer a seleção e 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 REGISTRANTE. 

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 

REGISTRANTE. 

9.1.10 A REGISTRADA, 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 REGISTRANTE, 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 – A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A: 

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. 

9.2.5 Notificar a Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que 

venham ocorrer em função da execução da Ata, fixando-lhe prazo para 

correção de tais irregularidades. 

9.2.6 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fora das especificações 

ou em desacordo com as obrigações assumidas pela Registrada; 

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. 

 

ALCIONE DO NASCIMENTO 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA 
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ATA  

11.1 O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

11.1.1 Pela Administração, quando houver comprovado interesse 

público, ou quando o fornecedor: 

a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) Não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este 

superior aos praticados no mercado; 

d) Incorrer em inexecução total ou parcial da ata e Ordens de 

Fornecimento decorrentes do registro de preços; 

11.1.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e 

expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, 

de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata 

de Registro de Preços. 

11.2 O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por 

decisão da autoridade competente. 

11.2.1 O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de 

aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência 

de infração cometida pelo particular, observados os critérios 

estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

11.3 Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos 

fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de 

recebimento. 

11.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 

fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na 

imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a 

contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

11.5 A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço 

registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o 

pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

11.6 Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou 

falência da REGISTRADA 

12 - CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  

12.1 A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições 

previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, 

no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

13 - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  

13.1 Conforme estabelecido no Edital. 

14 - CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 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. 

15 -CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15 1 O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa 

a obrigação da REGISTRADA de cumprir os termos contratuais 

assinados até a data de vencimento da mesma.   

15.2 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. 

15.3 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.  

15.4 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. 

15.5 A despesa com a contratação correrá à conta da dotação, de cada 

unidade requisitante. 

15.6 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 justos e acordados, firmam a presente Ata de 

Registro de Preço, em 4 (quatro) vias, para todos os fins e efeitos de 

direito.  

  Vargem Alta - ES, 27 de novembro de 2020. 

 

__________________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

REGISTRANTE 

 

______________________________________ 

ASSISTENCIAL SUL PLANOS  & SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA 

REGISTRADA 

________________________________________________________ 

AVISO JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO TOMADA DE 

PREÇOS 016/2020 

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da CPL, 

torna público o resultado da habilitação, após análise da documentação 

das empresas participantes da TP 016/2020, sendo considerada 

habilitadas as empresas R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI e 

inabilitada a empresa ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI. O inteiro teor da 

decisão estará à disposição das empresas, na Sala da CPL, ficando, 

desde já, as mesmas intimadas para o conhecimento da presente, bem 

como do início do transcurso do prazo recursal e, se houver, para 

apresentação das contrarrazões no prazo legal. Esclarecimentos no 

mesmo endereço, pelo telefone (28)99968-8191 ou pelo e-mail: 

cpl.vargemalta@gmail.com. 

ID: 2020.071E0700001.01.0037 

 

Vargem Alta/ES, 30/11/2020 

 

João Ricardo Cláudio da Silva 

Presidente da CPL 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 ID CidadES: 2020.071E0700001.09.0097 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso II da 

Lei 8.666/93, na contratação da empresa IMPERIAL GASTRONOMIA 
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LTDA ME, para prestação de serviço de buffet por kg consumido, para 

atender reuniões e eventos institucionais promovidas pelo Gabinete do 

Prefeito, bem como a recepção de autoridades no Município, uma vez 

que visa proporcionar aos participantes de eventos institucionais com 

direta vinculação com os objetivos do Executivo Municipal, a exemplo 

de audiências públicas, palestras, capacitação, reuniões com 

autoridades, congressos, seminários, simpósios,a ssinatura de atos, 

solenidades diversas, demandas eventuais, com início em 30/11/2020 

e término em 31/12/2020, com valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) 

o quilo, totalizando o valor global de R$ 4.995,00 (dois mil duzentos e 

cinquenta reais). 

Vargem Alta/ES, 30 de novembro de 2020. 

 

_______________________________ 

JOÃO CRISÓSTOMO ALTOÉ  

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ID CidadES: 2020.071E0500001.09.0050 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV 

da Lei nº 8.666/93, para contratação do Sra ADRIANA MACHADO 

DOS SANTOS, destinado para atuar como prestador de serviço na 

função de servente, visando atender as medidas de prevenção e 

combate ao Covid-19, considerando o Decreto 4142/2020, que 

reconheceu o estado de emergência no Munipício outorgou a 

Administração Pública a possibilidade de solicitar a contratação de 

pessoal por excepcional interesse público, no valor mensal de R$ 

1.463,00 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais), tendo início dia 

01/12/2020 e término em 31/12/2020. 

Vargem Alta/ES, 27 de novembro de 2020. 

 

____________________________________ 

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE 

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ID CidadES: 2020.071E0500001.09.0049 

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, 

ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no Art. 24, inciso IV 

da Lei nº 8.666/93, para contratação do Sra VANESSA GUIMARÃES 

DE AGUIAR, destinado para atuar como prestador de serviço na função 

de servente, visando atender as medidas de prevenção e combate ao 

Covid-19, considerando o Decreto 4142/2020, que reconheceu o 

estado de emergência no Munipício outorgou a Administração Pública 

a possibilidade de solicitar a contratação de pessoal por excepcional 

interesse público, no valor mensal de R$ 1.463,00 (um mil quatrocentos 

e sessenta e três reais), tendo início dia 01/12/2020 e término em 

31/12/2020. 

Vargem Alta/ES, 27 de novembro de 2020. 

 

_________________________________________ 

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇO 15/2020 

CONTRATO 214/2020 

ID: 2020.071E0700001.01.0034 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 

CONTRATADO: SDS CONSTRUTORA EIRELI  

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA LOCALIDADE 

DE BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, 

CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 

885260/MDR/CAIXA VALOR: Pela execução da obra prevista na 

Cláusula Primeira, o Contratante pagará à Contratada o preço de R$ 

400.477,77 (quatrocentos mil quatrocentos e setenta e sete  reais e 

setenta e sete   centavos), conforme proposta de preços, irreajustável 

nos primeiros 12 (doze) meses. 

PRAZO DO CONTRATO: 30/11/2020 até 30/09/2021 

PRAZO DE EXECUÇÃO: terá início com a emissão da Ordem de 

Serviços e prazo de 05 (cinco) meses 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Urbanos e Interior, Programa: 110100.1545100271.079 – 

Abertura e pavimentação de ruas e avenidas, Elemento de Despesa: 

44902100000, Fonte de Recurso: 150101128000, Ficha: 0000332 

A ser pago com recursos do Contrato de Repasse Nº 885260 

(Operação Nº 1064705-90), firmado com a Caixa Econômica Federal e 

o Ministério do Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa de 

Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 

Interior 

                 

Vargem Alta/ES,30 de Novembro de 2020. 

 

João Chrisóstomo Altoé 

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

Mediante indicação e parecer do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitações, ADJUDICO e HOMOLOGO a proposta elaborada pela 

empresa  SDS CONSTRUTORA EIRELI, referente à Tomada de 

Preços nº 000015/2020. 

 

 

   Vargem Alta/ES, 30 de novembro de 2020. 

 

____________________________________ 

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 

________________________________________________________ 
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JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
ALMIRO OFRANTI FILHO 

VICE-PREFEITO 
 

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

CLAUDIO FIORIO 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: 

JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ 

GABINETE 

ADAUTO JULIANO VIEIRA  

FINANÇAS 

 

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI  

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO  

OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR  

 

JOSÉ FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS 

CULTURA, TURISMO E ESPORTES 

 

MARIA ERNESTA ZANETTE TAVARES 

EDUCAÇÃO 

 

FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA  

MEIO AMBIENTE 

 

ANA IGNÊZ CEREZA 

SAÚDE 

 

AMARILDO JOSÉ SARTÓRI 

AGRICULTURA 

 

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 

 

 


