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/^1PREVITA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO município DE ITAPEMIRIM-ES

CONTRATO N® 006/2021

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM, ES.

CONTRATADA: FORÇA SERVICE LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
APOIO AO IPREVITA. EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, DE CARÁTER

SUBSIDIÁRIO, NAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTA E SERVENTE DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO.
VALOR GLOBAL: R$ 79.999,92(SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 01/10/2021 A 30/09/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:002-002-092720022-002-33903700000.
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL n°. 00002/2021 - Processo n°. 000025/2021

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRlM-ES.
Autarquia Municipal, com sede na Rua Crisanto Araújo, \f 97. Centro, Itapemirim, ES, CEP: 29.330-000.
inscrita no CNPJ sob o n® 05.129.529/0001-23, doravante designado CONTRATANTE, neste ato,
representado por seu Diretor Presidente, sentior Wilson Marques Paz. nomeado na forma da Lei pelo
Decreto n®. 16.810, de 29 de dezembro de 2020, e a empresa FORÇA SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 27.122.994/0001-75, com sede à Avenida Domingos Martins, s/n®, lote 902, Centro, Marataízes,
ES, CEP: 29.345-000, adiante designada CONTRATADA, neste ato, representada pelo seu sócio
administrador, senhor Lucas Mendes Mion, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o n®
114.274.807-37; resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatòrio - PREGÃO
PRESENCIAL n° 00002/2021, Processo n®. 00025/2021, tudo de acordo com a Lei n°. 8.666/93 e suas

alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

CLÂUSUUI-DO OBJETO

O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO AO IPREVITA, EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E

ADMINISTRATIVAS, DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, NAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTA E
SERVENTE DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, conforme condições estipuladas no PREGÃO PRESENCIAL
n® 002/2021, Objeto do Processo n° 25/2021, que independentemente de transcrição passa a fazer parte
integrante deste contrato.
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Subcláusula Primeira. A execução deste contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei n°.
8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883, de 06 de julho de 1994, e no instrumento convocatório {PREGÃO
PRESENCIAL n° 002/2021 - Processo n°. 25/2021), em especial na proposta vencedora, os quais,
independente de transcrição, também passam a integrar este documento.
Subcláusula Segunda. Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como
regularmente entregues ou enviadas por expediente protocolado, telegrama, e-mail ou fac-símile.

CLÁUSULA II - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
Subcláusula Primeira. Compete ao IPREVITA:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços
dentro das normas estabelecidas neste CONTRATO, não permitindo que terceiros interfiram na
execução dos serviços ora pactuados:

b) Efetuar o pagamento pelos serviços prestado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da
apresentação da Nota Fiscal, após aceito(s) o(s) serviço(s);

c)

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, irregularidades ocorridas durante a prestação dos
serviços;

d)

Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do contrato, zelando
pela execução a contento dos serviços pactuados;

e)

Fornecer os Materiais e Serviços necessários para que a CONTRATADA execute os serviços ora
contratados.

Subcláusula Segunda. Compete à CONTRATADA:

a)

Realizar o serviço segundo as normas prescritas no instrumento convocatório, e especialmente no
presente contrato;

b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de toda(s) a(s) despesa(s) decorrente(s), da prestação
do(s) serviço(s), bem como todos os encargos sociais, inclusive FGTS, PIS, parcelas relativas a
direitos trabalhistas e contribuições previdenciárias, seguros pessoais e de acidente de trabalho,
impostos, taxa e contribuições de natureza federal, estadual ou municipal ou quaisquer outras
relativas ao pessoal admitido para a execução deste contrato, inexistindo qualquer vinculo
empregaticio, entre o IPREVITA e os empregados da CONTRATADA que como tal, tenham ou
venham a ter relação com os serviços de que trata este contrato;

c)

Assumir a responsabilidade civil e penal por todos os possíveis danos físicos e/ou materiais

causados aos seus empregados e pelos mesmos a terceiros, durante a execução do contrato,

resultante de imprudência, impericia ou negligência ás normas de segurançar^brigando-se a
promover a reposição ou indenização correspor
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d) Não estender a terceiros a concessão da execução dos serviços contratados através do presente
contrato:

e) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
f) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório, conforme
Art. 55 Item XIII da Lei 8.666/93 de 21/06/1993;

h) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela administração;
i)
j)

Manter seu pessoal uniformizado, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPrs;
Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em ate 24(vinte e quatro) horas;
k) Implantar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;
I) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela Administração;
m) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado;

n) Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Administração;

o) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração,
p) Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;

q) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultante da execução do
contrato, conforme exigência legal;

r)
s)

t)

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios,
objetivando a correta execução dos serviços;
Os serviços deverão ser executados dentro do horário de 07:00 as 18:00, respeitados os limites
diários e semanais de cada jornada.

CLÁUSULA Mil - DA NOVAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO E/OU DIREITO

Qualquer liberalidade entre as partes, no que se refere a^xigit-o^trito cumprimente dos termos deste

Contrato ou a exercer prerrogativa estabelecida por eetâ^enca, nã^oderá^erãl^ada como novação.
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aceitação ou, sequer, precedente. Igualmente, os direitos e créditos decorrentes deste instrumento não

poderão, em hipótese alguma, ser, negociados com instituições financeiras, não se responsabilizando o

IPREVITA por quaisquer conseqüências oriundas de tais transações, respondendo ainda o infrator por
perdas e danos.

CLÁUSULA IV- DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços
que se trata o presente contrato, o IPREVITA reserva-se no direito de, sem que de qualquer forma restrinja
a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por
intermédio do Diretor Administrativo-Financeiro. com poderes para:

Subcláusula Primeira. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da
contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

Subcláusula Segunda. Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional.

Subcláusula Terceira. Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

Subcláusula Quarta. Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela
CONTRATADA é suficiente para o bom desempenho dos serviços.

Subcláusula Quinta. Documentar as ocorrências havidas, e a freqüência dos empregados, em registro
próprio, firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA.

Subcláusula Sexta. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela
CONTRATADA, compatível com os registros previstos na subcláusula anterior, no que se refere a
execução do Contrato.

Subcláusula Sétima. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do
contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuação do contrato.

CLÁUSUUIV-DO PREÇO

O valor global deste contrato é fixado em R$ 79.999j2 fsejenta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais e noventa e dois centavos), correpdo^awníadeNiptações orçameriíáríás cq/isignadas no
Orçamento do IPREVITA.
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Subcláusula Primeira. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente
prestados o valor mensal certo e ajustado de R$ 6.666,66 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos), composto da seguinte forma:
LIMPEZA

RECEPÇÃO

TOTAL

1.926,92

2.208,12

4.135,04

(Encargos Administrativos)

1.218,39

1.313.23

2.531,62

C(A+B)

3.145,31

3.521,35

6.666,66

MONTANTE
"A"

(Remuneração + Encargos Sociais e Trabalhistas)
"B"

Subcláusula Segunda. A despesa, no corrente exercido, no montante de R$ 19.999,98 (dezenove mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), correrá à conta da dotação
orçamentária 002-002-092720022-002-33903700000, consignada no Orçamento do IPREVITA para o
exercício de 2021.

Subcláusula Terceira. A despesa para o exercício subsequente será alocada em dotação orçamentária
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária
anual.

Subcláusula Quarta. Nos preços estipulados nesta clausula já se encontram computados todos os
encargos, Impostos, taxas, seguros, e demais despesas que. direta ou indiretamente, tenham relação com
o objeto deste contrato.

CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
liL

O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente mediante depósito em conta corrente,
sempre, após o "atesto" da Diretoria Executiva, e efetivar-se-á até 5° (quinto) dia útil após a entrega da
Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, instruída com os comprovantes de recolhimento das contribuições sociais
(INSS e FGTS), correspondentes ao mês da ultima competência vencida, acompanhada da relação dos
empregados a que se referem os mesmos, e após o "certifico" da autoridade competente, de que o serviço
foi executado a contento.

Subcláusula Primeira. As Notas Fiscais/Faturas deverão indicar o número da Nota de Empenho
correspondente e número da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva ordem
bancária de pagamento.
li

Subcláusula Segunda. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas e o
prazo para pagamento será contado a partir da data

reapre
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Subcláusula Terceira. Será descontado do pagamento a ser efetuado o valor da muita aplicada, de
acordo com o previsto na Cláusula IX.

Subcláusula Quarta. O IPREVITA não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se
de quaisquer conseqüências surgidas e responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos em
decorrência de tais transações.

CLÁUSULA VI - DO REAJUSTE

Sobre o Montante "A", incidirá reajuste sempre que houver elevação dos salários pagos aos empregados
da CONTRATADA, em virtude de Lei, Acordo Coletivo, Convenção ou dissídio coletivo da categoria
profissional. O valor referente ao Montante "B" será reajustado desde que observado o interregno mínimo
de 01 (um) ano a contar da data de inicio da vigência do presente contrato, através de aplicação do índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outro índice oficial do Governo Federal, que eventualmente
venha substituí-lo em caso de extinção.

Subcláusula Primeira. Na hipótese de prorrogação da presente contratação, proceder-se-á da mesma
forma a cada 12 (doze) meses, por requerimento expresso, no ato de sua renovação, mediante termo
aditivo ao contrato, aplicando-se o índice de aumento.
Subcláusula Segunda. A revisão de preços poderá ser requisitada, mas, ficará condicionada ao aceite da

CONTRATANTE aos termos que dispuser a Lei com relação aos contratos em vigência.
Subcláusula Terceira. A apresentação de requerimento para revisão de preço deverá ser prontamente
acatada para estudo pelas partes.

CLÁUSULA VII-DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES

. V. ^ ^

^

O presente Contrato vigorará por 12 (doze) meses a contar de 01/10/2021, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Art. 57, inciso II da Lei n°
8.666/93.

Subcláusula Primeira. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n°.
8.666/93, mediante Termo Aditivo numerado em ordem crescente.

?5
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CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO

W

O presente contrato será rescindido de pleno direito, Independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, por qualquer um dos motivos previsto no Inciso I Artigo 79, e nas demais situações previstas
nos Incisos Xllí e XVI do Artigo 78, ambos da Lei N°. 8.666/93, republicada em 06-07-94.

Subcláusula Primeira. Qualquer uma das partes poderá considerar rescindido de pleno direito o presente
Contrato e consequentemente sua execução independente de qualquer aviso, interpelação notificação
judicial ou extra judicial nos seguintes casos:

a)

Falência, liquidação judicial, extra judicial ou concordata requerida, homologada ou decretada de
qualquer uma das partes;

b)

Transferência total ou parcial para terceiros, das obrigações assumidas neste instrumento, sem
expressa autorização da outra parte;

c)

Alteração no controle acionário por qualquer forma alienado ou negociado, bem como se submeter á
CONTRATADA a qualquer tipo de reestruturação societária que resulte na sua cisão, fusão ou
incorporação;

d)

Ter a CONTRATADA, se auto declarado falido, ter sua falência decretada ou ter requerido

e)

concordata preventiva;
Descumprimento de quaisquer outras disposições deste contrato.

Subcláusula Segunda. No caso de rescisão de contrato não fundamentado nos itens acima fica a

CONTRATADA, condicionada a comunicar a referida rescisão por escrito, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sob pena da aplicação de multa conforme Clausula IX.
CLÁUSULA IX-ÕAS MULTAS

^
djt.

Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, particularmente aquelas mencionadas no art. 87 da Lei
n. 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita às seguintes penalidades, garantida defesa previa;
a) Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, pelo descumprimento de quaisquer
das obrigações pactuadas, inclusive impontualidade e/ou atraso na prestação dos serviços, exceto se
motivado o inadimplemento, comprovadamente, por caso fortuito ou motivo de força maior.
b) Multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado, limitada a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, pela rescisão determinada por ato unilateral do IPREVITA, no caso
de inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas, sem embargo da cobrança
de perdas e danos adicionais, comprovadamente verificadas e judicialmente apuradas.
Subcláusula Primeira. Na hipótese da ocorrência da impontualidade e/ou atraso referido na alínea "a", o

IPREVITA poderá, a seu exclusivo critério, optar pela aglieaçSõ~dêTi\u!ta diária^^razâo de 9^33% (trinta e
três centésimos por cento) sobre o faturamento
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Subclàusula Segunda. O termo inicial e final para incidência da multa estipulada na subcláusula anterior
será, respectivamente, a data fixada para o adimplemento da obrigação e a do seu efetivo cumprimento.
Subcláusula Terceira. Em qualquer caso de aplicação de multa ou mesmo de indenizações a que o
IPREVITA venha fazer jus, a correspondente quantia será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos a CONTRATADA e, se insuficientes os mesmos, a garantia por ela apresentada será convertida
em pagamento parcial ou total da obrigação, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.
Subcláusula Quarta. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a ser cobrada administrativa e judicialmente.

CLÁUSULA X ■ DEMAIS CONDIÇÕES
Os casos omissos e/ou não previstos neste Contrato serão resolvidos em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA XI - DA PUBLICAÇÃO

-

O IPREVITA providenciará a publicação deste Contrato na Imprensa Oficial no prazo disposto no art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/93.
CLÁUSULAXII-DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Itapemirim. ES, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados
que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais
foram lidas e assinadas pelas partes contratantes.

Itapemirim, ES, 30 de setembro de 2021.
Pela CONTRATADA:

WILSOtílSISRQUES PAZ
Diretor Presidente

MENDES MlON

"CPF n® 114.274.807-37
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MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
Quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Ano XVI - Edição n" 3213

CONTRATOS
CONTRATO N" 006/2021

CONTRATANTE; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

Página 02

Prefeitura capacita servidores

para dá celeridade a processos
administrativos em Itapcmirim

CONTRATADA: FORÇA SERVICE LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO AO IPREVITA. EM ATIVIDADES

OPERACIONAIS E ADMINISTR.ATIVAS. DF CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
NAS CATECpORIAS DF. RECEPCIONISTA E SERVENTE DE LIMPEZA/

CONSER\'AÇÀO.
PROCESSO:PREGÃOPRESENCIALn".()UÜ()2/2(J21 -Processon".Ü0(X)25/2ü21
VALOR GLOBAL: R$ 79.999,92 (SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E

NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 01/10/2021 A 30./09/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:002-002-092720022-002.33903700000.
AMPARO LEGAL: Lei n" 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n"

Para dinamizar e dá mais celeridade aos processos
administrativos, a Prefeitura de Itapemirim
promoveu, na tarde desta quinta-feira (30),
uma reunião com servidores responsáveis pela
instrução de processos e fiscais de contratos das
diversas secretarias. A instrução aconteceu na sede
Administrativa da PMI, no Centro.

123/2006 e Lei Complementar n" 147/2014.
itapcmirim, 30 de setembro dc 2021,
Wilson Marques Paz
Diretor Presidente

PORTARIAS

Durante a reunião de instrução foram abordados

vários aspectos que vão desde a formalização dos
processos, instruções normativas, prazos e toda a
documentação necessária, bem como os modelos
do projeto básico, valores a serem investidos, até
os reajustes e termos de adesão.

PORTARIA N" 013 de 29 setembro de 2021
"DESIGNAR SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE
CONIK.ArO"

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA .SOCIAL E CIDADANIA,
no uso de sua.s atribuições legais conferidas pela Lei Compícincnlar Municipal
071/2009, ailigo 5", incisos, IX, XXII e XXIII. do Anexo III. e ainda, considerando
o inciso III do artigo 58. artigos 66 e 67.iodos da Lei 8666/93. bem como a Súmula
01, du TCE-ES c considerando a Instrução Normativa IN-CGM 002/2017 desta
Administração Executiva.

"A busca por celeridade e dinâmica processual da
Administração Pública deve ser uma constante,
de maneira a atualizar e capacitar os servidores
a melhor instruir o processo administrativo",
explicou o subsecretário de Recursos Materiais,
Licitação e Serviços (Submaterli), Lucas Peçanha.

RESOLVE

Art. r - Designar o Servidor: ROSELI CARVALHO NOGUEIRA, portador da
matricula ftmcional N°. 210951-01. para exercer a função de fiscal de contrato,
abaixo descriminado porquanto durar a vigência, ou até que haja sua substituição;
Contrato: 010/2021

E acrescentou: "Tudo em consonância com a

legislação e sabendo que o resultado final será o
bom serviço prestado à população", opinou.

Objeto: Contratação de posto dc combustível para aquisição dc gasolina comum
e diesel SIO paru atender os serviços socioassistencias da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania.
Fornecedor: POSTO DA VILA LTDA-EPP
CNPJ: 24.254.778/0001-95

Art. 2" - As principais atribuições do fiscal do contrato ora designado são;
I-Zclar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais;
II-Acompanhar. liscali/ur c atestar as aquisições c a execução dos serviços:
Íll-Zcíar pela qualidade rios produtos fornecidos c dos serviços prestados;
IV-Verilicar sc os preços c quimlilalívos cslào dc acordo com o pactuado;
V-lodicar eventuais glosas;
VI-Dar ciência ao superior hierárquico do vencimento do contrato com 9U (noventa)
dias de antecedência;

Vn-Dar ciência ao superior hierái-quico dc qualquer irregularidade/ilegalidade
detectada na fi.scalizaçâo.

Art. 3" Esta portaria entre cm vigor na data dc sua publicação.

'^ Instruções ^
ProcessuQji;
2021

llapemirim/ES. 30 dc setembro de 2021
Adriana Peçanha Lupcs Barbosa

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

mssMití
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ATOS MUNICIPAIS

Vitória (ES), terça-feira, 05 de Outubro de 2021,
Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia

Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

ERRATA PROCESSO N^ 546062/2021

EXTRATO DO CONTRATO
NO 042/2021

Tomada de Preços no. 001/2021.
Processo Adm. no. 4911/2021.

PREGÃO

ELETRÔNICO

CODIGO

CIDADES

NO
013/2021
TCE/ES
N®

2021.052E0500001.01.0007

Do extrato publicado no DIO caderno dos Municípios,
página n° 11, dia 30 de setembro de 2021 - quintafeira, referente as atas de registro de preço do
pregão eletrotônico n® 013/2021.

Contratante; Fundo Municipal de Saúde de Atílio
Onde se lê: ATA DF REGISTRO DF PREÇOS NO

Vivacqua-ES;

36/2021

Contratada: JPR Construtora Ltda-EPP; Objeto:
Contratação de empresa para execução de obra
de ampliação da Secretaria Municipal de Saúde,
de Atílio Vivacqua-ES. Recurso proveniente da
Proposta no 14355.6400001/18-003 do Ministério da

CONTRATADA:

NSA

DISTRIBUIDORA

DE

MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ n° 34.729.047/0001-02

Saúde; Valor: R$371.436,49; Prazo: Contratual:
04/10/2021 a 03/03/2022; Executório: 90 dias

Itens: 02 (R$ 0,175), 10 (R$ 0,39), 12 (R$ 0,69),
41 (R$ 0,19), 42(R$ 0,32), 54 (R$ 10,90), 55 (R$
0,10), 56 (R$ 0,18), 70(R$ 0,0362), 80(R$ 19,00),
81 (R$ 19,00), 131 (R$ 8,80), 178 (R$ 0,29) e 179

contados a partir da Ordem de Serviço.

(R$ 0,52).

Valor Total do Fornecedor: R$ 490.800,00.
Atílio Vivácqua/ES, 04/10/2021.
GRACELI ESTEVÃO SILVA
Gestora do FMS

Protocolo 726925

Leia-se: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N®
36/2021
CONTRATADA:

NSA

DISTRIBUIDORA

DE

MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ no 34.729.047/0001-02

Fundo Municipal de Saúde de lúna
EXTRATO

Itens: 02 (R$ 0,175), 10 (R$ 0,39), 12 (R$ 0,69),
41 (R$ 0,19), 42(R$ 0,32), 54 (R$ 10,90), 55 (R$
0,10), 56(R$ 0,18), 70(R$ 0,0362), 80(R$ 19,00),
81 (R$ 19,00), 131 (R$ 8,80), 178 (R$ 0,29) e 179
(R$ 0,52).

Valor Total do Fornecedor: R$ 256.800,00.

Contrato No 102/2021

Protocolo 726662

Contratante: Prefeitura de lúna

Processo No 2429/2021
Dispensa de Licitação n® 08/2021

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Itapemirim •IPREVITA

Contratado: Consorcío Público da Região Sul do
Espirito Santo - CIM Polo Sul

CONTRATO N® 006/2021

CNPJ: 02.722.566/0001-52

Objeto: Prestação de serviços na área da saúde

Valor: R$160.000,00
Vigência: 21/09/2021 a 21/09/2022
ID: 2021.037E0500001.09.0013
Romário Batista Vieira
Prefeito
Durval D. S. Júnior

Secretário de Saúde

Protocolo 726566

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES

CONTRATADA: FORÇA SERVICE LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE

APOIO AO IPREVITA,EM ATIVID/\DES OPERACIONAIS

E ADMINISTRATIVAS, DE CARATER SUBSIDIÁRIO,
NAS CATEGORIAS DE RECEPCIONISTA E SERVENTE

DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO.
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL n®. 00002/2021
- Processo n®. 000025/2021

VALOR GLOBAL: R$ 79.999,92 (SETENTA E NOVE
RESUMO DE ADITIVO

MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E

NO 01 - Contrato n® 199/2020. Partes: Mun. lúna

NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

X Gilberto Gomes dos Reis. Objeto: Contratação de

VIGÊNCIA: 01/10/2021 A 30/09/2022.

Empresa Especializada na Prestação de Serviços de

Confecção de Prótese Dentária. A vigência do contrato
será a partir de 06 de outubro de 2020 a 06 de
outubro de 2022. ID: 2020.037E0500001.01.0007.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:002-002-092720022002-33903700000.

AMPARO LEGAL: Lei n® 8.666/93, Lei n®
10.520/2002, Lei Complementar n® 123/2006 e Lei
Complementar n® 147/2014.

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

Itapemirim, ES, 30/09/2021.

DURVAL D S JÚNIOR

Wilson Marques Paz

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Diretor Presidente

Protocolo 726527
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