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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI I .

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS
Administraçáor 2017 -2020

IRUPI, 20 DE JANEIRO DE 201S

oFícto/ sosu/ N' 09/2019

Ao Exmo. Sr

CARLOS HENRIQUE EIVERICK STORCK

PREFEITO MUNICIPAL DE IRUPI.ES

Assunto: Adesão á Ata de Registro de preços n", 066/2018
Presencial n' 030/2018 Processo Administrativo n".0033/20'18

PREZADO Sr

Pregão

De acordo com Decreto Í\4unicipal n" 016/201 1 de í4 de janeiro de 201-1, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de lrupi/ES,
manifàsto o interesse da Secretaria Municipal de obras e serviços urbanos em
fazer uso da Ata de Registro de Preço n', 066/2018 Pregão Presencral
n",030/20'18 Processo Administrativo,033/2018 do Municipro de IBATIBA- ES.

com fito de adquirir nos terrnos e condiÇÕes contidas na Ata em sua totalidade

Com objetivo a contrataÇão de empresa especializada no Íornecimento de
materiais de construção diversos.

Atenciosamente,

:': 
,-t _,- ----;-,-é27

2)'' 
/ e

AI-F§BANDRO ALVES FARIA

SECRETARTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV|ÇOS URBANOS
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PREFEITURA MUNICIPAL IRUPI/ES
G a binete do Prefeito

lrupi-ES, em 23 de Janeiro de 2019

Oficio GAB/PMl n" 028/2019

Da: Prefeitura Municipal de lrupi-ES

Ao: Excélentíssimo Senhor Prefeito Municipal de lbatiba-ES

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços n" 066/2018, Pregão Presencial no

030/2018, Processo Administrativo n" 033/2018.

Exmo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente e com fulcro nos

preceitos legais básicos estabelecidos na Lei Federal n'8.666/93, consultar a

Vossa Excelência sobre a possibilidade de aderirmos à Ata de Registro de

Preços no 066/2018, Pregão Presencial no 30/20'18, Processo Administrativo n"

033i2018 realizada por este Município.

A adesão a ata de registro de preços encontra amparo legal na lei no

8.666, de 21 de junho de 1993, especificamente em seu artigo 15, e é

regulamentada pelo decreto federal no 7.892, de 23 de .ianeiro de 2013,

prevendo a possibilidade da utilização da ata de registro de preços por orgão ou

entidades não participantes em seu artigo 22.

O instrumento ora referenciado do Município de lbatiba/ES tem na

condição de Promitente Fornecedora a empresa BEIRA RIO CONSTRUTORA

CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ no 11.899.878/0001-27, estabelecida no município

de lbatiba-ES, tudo nos termos dos instrumentos processuais supra

referenciado

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 151, Centro - lrupi/ES - CEP 29398-000
Tel.:(28) 3548-1 101 - Fax: (28)3548-1212 - PreÍeituradeirup@uol.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL IRUPUES

Gabinete do Prefeito

A referida adesão visa aderir 50 % dos itens, exceto os itens 06 e 23, parc

Íutura aquisição realizada pela secretaria de Obras desta municipalidade.

Solicito ainda que, uma vez atendido o objeto requerido, nos seja

encaminhado o oÍicio de autorização da adesão ora requerida.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e

distintas consideraçÕes.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

Atenciosamente,

Carlos Henrique Emerick

Rua Jalmas Gomes de Freitas, 15í, Centro - lrupi/ES - CEP 29398-000
Tel.:(28) 3548-1 í 01 - Fax: (28)3548-1212 - Prefeituradeirup@uol.com.br
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Prefeito MunidpH de lrupi'I



CARTA DE ANUENCIA

A, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - ÉS,

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Henrique Emerick
Storck.

REFERÊNCIA: Adesão à Ata de Registro de Preços no 066/2018.
Pregão Presencial no 033/2OLB

Prefeiturq Municipul
Gobinete Municipol

ç$,-t,rJo
Lucianorrri.ããda satgado

Prefeito Municipal De rbatiba-ES

de lbqtibq

O MUNICIPIO DE IBATIBA-ES, devidamente inscrito no CNPI
sob o no. 27.744.L50/0001-66, com sede na Rua Salomão Fadlalah, no.

255, Centro, Ibatiba-ES, CEP: 29.395-000 neste ato representado pelo
Prefeito l,'lunicipal, o Senhor LUCIANO MIRANDA SALGADO, brasileiro,
divorciado, portador do CPF no. 093.634.497-00 residente e domiclliado
em Ibatiba-Es, AUTORIZA, nos termos do Artigo 15 da Lei Federal no

8.666/1993. dos Decretos Federais no 7.892/2073, no 8.250/2074 e

9.488/2018, a ADESÃO pelo Município de Irupi - ES à ATA DE

REGISTRO DE PREçOS no 066/2018, oriunda do Processo Licitatório
no O33,/2O18 - Pregão Presencial - no O3O/2018, referente aos ltens,
quantitativos e preços registrados, tendo como Compromissário
Fornecedor a Empresa BErRA RrO CoNsTRuçÃO CIVIL LTDA ME,

inscrita no CNPI no: 11.899.878/0001-27. A presente anuência se refere à

solicitação do Município de Irupi - ES, através do Ofício GAB,/PMI No
O28/2079, protocolizado neste Município, gerando o Processo no
000698/2019 na data oe 25/Or/2OL9.

Atenciosamente,

MunicÍpio de Ibatiba - ES, 05 de laneiro de 2019.
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{)}^CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 1 | .499.a7a IOOOI -27

À PRETETTURA MUNICIPAI, DE IRUPÍ.ES.

A emplesa BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNI)l n': 11.899.878/0001-27,
telefbne (28) 3543-1130, por iutermédio de seu representanto legal o Sr. fOSE
REINALDO l:GIDlO, portacior do llG n!'1.671.1U3-SSP/ES e do CPF ns 0*5.612.177 -38,
brasileiro, empresário, residente e domiciliado em lbatiba-ES, INFORMA, que é

favorável a adesâo de 
^ta 

de llegistro de Preços ne 066/2078, ref. a PP 030/2018 -

Prefeitura Municipal de Ibatiba, pertinente ao Objeto abaixo:

CO'IA AM PLA CON CORRÊNCIA

t- i-
ITEM

0l

1+t-
l0

ll till

VALOR

UNITÁRJOoB,El O llÁncA
Tubo de concreto ponto e bolsa cA

0.Bdxlm
BEIRA RIÔ

QUAN'T.

750

UNID

UNID

lirbo de colrcreLo l000nrm CÀ2

PUX1000rrnr
BEII{^ l{li) 750 UNIIJ

R$ 129.00 R$ 96.750.00

RS 175.00 R$ 13r.250.00

Pó rie I\:rir':r LjuNl l.\RDnl

M5 UNlt)

t rN lÍ)

M,

]1' Rs 7.1.250,00

R$ 42,00 R5 +7.250.00

RS 60,00 R$ 67.500,00

R§ 30,00 R$ 168.750,00

Rri 15.00 R$ 135.000,00

Siribro (iIrrtlrll
Meio-fio de roncreto prê-n)oldado

0,9x12x30x l00cn1

tsloco de concreto PVS on similar'
n! espcssur'a tie Scnt e re5istência

míninrâ de 35 ffpa

oBlr;'ro

9.000

BEIRA RIO L l.2 50

irLtRi F.l0

Eli 1.125

s.À2s

li

:,1

\tr r{$ 30.00 R$ 337.500,00

COT^ RESHRVADA 25o/o EXCLUSIVO PÂnA MICIIOEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
POR'I'E E EMPITHENDEDOR INI)IlTII)IJÂI,:

QUANT. U\lD
VAI,OR

uNIl,iRlO
vÁt,0R
101Á1.Íu Âtt(:Á

UnH.f nf tl IINIL) R§ 129,00

IJN II) rt$ 175,00

N1, R$ 99,00

tl$ 42.00

rrs 32.250.u0

R$ 13.7s0.00

R$ 24.7s0,00

RS 15.750.00

ZO 'Iubo de co .retú p{rnto c. bolsa C^ - iso
0,{t0x1nl

21 'lirbo de (oDcrcto 1000mnr C,\2 Blr,lR^ RIO l5l
PBXl000ntnt

'!J lld (lr Pedrir IlOi l lr\RDII\'l 250

25 Tubo de concírto porto e bolsa, Bijlll/\ RIO : 375
jenr fcÍíi!gcnr 0,40\1 m

':6 llbo de co Crelo porrlo c bolsJ 3UI(r\lll(r 375

i 5enr lerragetir 0,b0À1ol

:il Saibro Comunr lt,r\^ l.B7 5

Meio-fio de colcroto pÉ-rnoldad BEltt^ nro 3.00t)

R§ 60 00

0.9x12-\i0)i t00.,rl
34 Bloco de concrrto PVS ou sinlilar BEIfu\ ltl0

Ina espesstrm de 13t nr e resistirrr'i.r j

_l nrlnrrna tlc 35 rlpa __ I - _ _

o

L

i 3.750

ns 22.500 00

rts 30.00 t(1; 56.250.00

RS 15,00
.- --Ini 

+s.oo 0,00

R$ 112 500.00

VALOR

TOTAI,

R$ 30,00

i 'l'ubo de concíeto uu Lo e bol>JoB 
sem trrragcm 0,40\1rn

- . T r',,t-u a.io'iãu po-nto 
" 

t otr" I,o(l I"' I selr lerrJgeDr 0,60xlnl

r)6
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CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

orl,[1 o MARCA QU^N].

ô6
{,t/

CNPJ: I l.a99.a7a /AOO|-27

I'fI]NS I]XCI,USIVOS P^RA MICROEMPRÍ,SA, t]MPRESA DE PI.]QUI]NO PORTE OU

EM PRI.,EN DEDOR I N I] IVI D UA I,
(Art. 48, inciso I da Lci Complemental n" 123,/2006 e postcriores alteraçoesJ

tJN )
VAI,OR

UNITÁRIO
VALOR

TOTALtit!1

caixa de ralo 2090x870n1rr l35l(g
de carga n)áxinri c 10 cnptnções

153

154 Bloco de concreto Liiolo llolaDdês

i na espessura dc 6 crn e resistêucià

Iminima de 35 nlJa

Tutlo de co (leto pooto e bolsa

sen Íerügem 0,20xlnr

Crelhâ tofo corl requâllro pâra I1,\Nlt-. Àt. 75

101)

BEIRA RIO i500

REIRÂ II II) i501)

BHrü RIO i 2000

Ini ID

ll),i I l)

M'

Te enl PVC 50n)nr de esgoto

It eira ilexível ile 1"cofi líama ÂRQriÁ

pnra pÍessâo

Tubo de concreto ponto e bolsa

sem ferÍâgem 0,.J0x1nr

5 5

VAI,OR 1'OTAL

IVAI,0R'TOTAL POR ESTENSO: U,n

reors

milhõo e quinhentos e sessenta seis mil e oitocentos e noventa e oito

Dtsdc 1á, r']os colocanros ii disposiç:io.

Atenciosanlentc,
lúna-ES, 15 de Ianeiro de 2019

JOS INALD GIDIO

BEIRA RIO C ST C

--
AO CIVII, LTDA

"Construtora Beira Rio"
Córrego Sâo rose, s/n1

Zona Rural,CEP: 29 395-000
ISATIBA - EspiÍito Sento

CNPf : 1 1.899.878 / 0007-27

L]
Página 2 de 2

Rs 26.250,00R$ 350,00

1{$ 2,90 It$ 290,00

200 NI, L, ll$ 4,29 RS 858,00

R5 4s.000.00tt$ 30,00

R$ 29,00 RS 43.500,00

R$.í0.000,00

92

105

126

R$ 1.566.89B,00
(um milhão e
quinhentos e

sessenta seis mil c
oitocentos e

noventa e oito
reais)

IJN ID

uNrD 
lnr 

zo.oo

v-1
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CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 1 1.A99.A7alOoO1 27

aa

CREDENCIAM ENTO

PROCURAÇÀO

A empresa BEIRA RtO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPI no

I1.899 878/0001-27, por inLennettio de setr rcl)resentante legal Senhor IOSÉ REINALD0
E(ilDl0, blasileiro, casado, portador do lJocumento de ldentidade nq 1.671.183-SSP/ES,
inscrito no CPF solr o nQ 045.672.177-38, residente e tlomiciliado no município de
lbatiba-ES, nomcia e constitui seti l)rocurador ;r Senhora BARBARA KANANDA
RODRIGUES, brasilcira, solteila, poltadora do R(l n" 3.658.104-SSP/ES e do CPF no

156.190.617 -44, residente e domiciliada no município de Iúna-US, a quem confere amplo
poderes para, junto ao Município de lrupí-liS, praticar os atos necessários com vistas ao
âderimento de Ata, usando dos recursos legais e acompa nhando-os, conferinclo-lhes,
ainda, poderes especiais para desistir dc recursos, apresentâr lances verl:ais, r]egociar
plcços.e derrais condiç:ircs, confessar, transigir, desistir, finnar corrprômissos orl
acordos, receber c d:rr qLtitirçito, potlcntlo aincll, suhstabclcccr csta cnt outrom, colll ou
scm r{)scrvas de iguais poclcrcs, riando tudo por borl, [irmc c valioso.

lú na- ES, 1 5 clc Ja ttc iro rlt 20 1 9 (

JOS DO EGIDIO

lrrna R STRUCAO CIVIL LTDA-I(l N
trutfi ra Beiril Rld'

são losé. s,/n..
7o!:r Rufrll. CtP ?rl 3.r5-000

lÍl^ iinÀ Lsfint:, Srnkl

CN I']J : 1 1.tj99.87t) / 0007 -27

i a irn1a oe JOSE REINALDO EGIC:3
da v.d.d. ilit-Es l7101/2019, 1.?311

Ja Siiva -

80r 02436
35 E.carg.s:S 5l '.!: lS6!6

L- )

Em

Selo
I,4

.

Cofl5úe \:r",'
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CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRA RIO CONS'IRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 1 1.899.87810001 -27

o-5

T1,1§

DECLARAçÃO
Declaração de Atendimento ao Art. 27, v da Lei n" 8.666 /93 e alterações.

A empresa BEIRA RIO CONSTRUCAO CML LTDA, inscrita no CNPJ ne

11.899.878/0001-2 7, por intermédio tie seu lepresentante legal Senhor.lOSÉ RelNnlOO
EGIDI0, portadol do Documento de ldentidade nq i.671.1.83-SSP/ES, inscrito no CPF sob
o ne 045.612.\77-38, DECLAR^, para fins do dispostos no inc. V do AÍt.77 da Lei n"
8.666, de junho de 1993, aclescitlo pela Lr'i n'9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
cnlpregâ mcnor dc dezoito anos enr tr.rhalho notul'no, perigoso ou insalubre e nãn
crnprcga tlcttor cic de zesseis a nos.

liessalrra: elnprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

Iúna-lrS. l5 dc l.rrtcilo rle 201'r.

o o
fg !lltt^ Rt0 CAO CIVIL L]'I)

''Construt0ra Beira Rio"
Uó: rego Sao lost, s/nr.

Zona Rurnl. CIP: 29 395-0{)0
IaÁTIBA Espíritu Sanro

CN Pl : 1 1.899.878 / 0001-27

A
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CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRÂ RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNP.I: 1 1 .a99.a7 A I OOOl -27

Ç a

I ,.TUÊ

o-

ry

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

A eurpresa BEIRA RIO CONSTRUCAO CML LTDA, inscrita no CNPJ po

11.899.878/0001 -27 , corn sede no Córrego São losé, Zona Rural, lbatiba-Es, DECLARA,
sob as'penas da lei, que até a presente data inexisten fatos impeditivos para sua
habilitação e que CUMPRE toclos os requisitos habilitatórios, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências supe rven ien tes.

lúna-ES, l5 de la neiro de 20 19.

JOS
fcEtRa 

Rr

Dto

OC O CIVIL Ll'D
^--l"Construtora Beira Rio"

(:órÍego §ào losé. s/n!.
Zoxs Rrral. CEP. 29.395'000

IBATIRÀ - Espíritc S.ru,,

CNPI: 1 1.899.878 / 0001"27

L_

LDO
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CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRA RIO CONSTRTCAO CIVIL LTDA

CNP,.l: I 1 .A99.a7 a i OOO | -27

o
3

7' a-

(rR /\ O

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nq

1 1.899.878/0001 -2 7, por intermóclio cle seu representante lega) Senho r IOSE R E INA l.D O

ECIDIO, portador do Docurnento dc ldentidade nq 1.671.183-SSI'/ES, inscrito no CPF sob
o na 045.612.177-38, DECLAItA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais
para qualificação como Microenrpresa - ME - Ârt.3e da Lei Complementar ne 723/2006
e posteriores alterações, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4a

destc Artigo, estândo apta a Lrstrfruir do tratamcnto favorecido cstabelecido nr-rs Arts. 42
a ,19 dâ citâda L0i.

lúna-ES, 15 dc Janciro de 2 019

LDO
reEIna

N O CIVIL LI'DA--]
"Construtora Bei[a Rio"

ilórreg! S.io j(,s? s/,r"
Z(,:r.r R.r,l. (:IP l§ 3(r5-rl0rt

iii,!'l l8À Ispir,i:,Sín,,.

CNI']J : 1 1.{}99.878 / 0007 -27

L-
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CONSTRUTORA BEIRA RIO
BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNRJ: l 1 .899.878/0001-27

t/iÀ?

DECLARAçÂO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

A er.r.rpresa BEIRA RIO CONSTRUCAO CML LTDA, inscrita no CNP| nq

11.899.878/0001-2 7, por internrédio tle seu representante legal Senhor JOSÉ RgtnRloO
EGlDIO, portador do Docunrento dc ldenticlade nq 1.67 L. LB 3-SSI'/ES, inscrito no CPF sob
o ie'045.6L2.177-3B, DECL^RÂ, pala os devidos íins que, não possui sócio
administrador que seia servidol or.r diligente dâ Prefeitura Municipal de lrupí - ES e que
não possuem qualquer til:)o de parentesco seja rnatrilnoniâl, até o 20 Grau, ou por
adoção, com o Prcíeito, \ticc - Prcfcito, Vereatlorcs, Sccretários e scrvidorcs da

Prefcitu r'â Municipal de Ibatil)a'ilS.

lúna-ES, 15 de laneiro dc 2019

GIDIO
- BEi O CIVIL L]'DA_-]

eira Rio"

ZosJ Ruritl. C§P: 29.39S 000
l8ÀTlBÀ- [spírilc San:o

CNPf : 11.899.t)78 / 0007-27

__l

REINALD

IIIO CONSl'RU
"Consi! u[o
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PODER JUDICúRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Sué, Vitória - ES I CEP; 29.050-275 | Tel: (27) 3334'2000

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAçAO JUDICIAL E EXTRA]UDICIAL ( FALENCIA E

coNcoRDATA)
Dados da certidão

Razão Social: BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 11 .899.878/0001-27

Oata de Expediião: 16/01/2019 09:40:06 Validade:
No da Certidãor Y 20169772A3 *

- ENDEREçO _

30 DtÀs

Município:
Logradouro:

cõmplemento:
-. CONTATO --

IBATIBA

CORREGO SAO ]OSE

- NÃo TNF1RMAD? -

BairÍoi
Número:

CEPi

ZONA RURAL

- rvÃo tNroaLqoo -

29.395-000

Email: - NAO ]NFORMADA . Telefqne Fixo: - lÃO rurOnnnOO -

Telefone celular; - uÃO t|ronunoo -

CÉRTIFICA que, consultando d base de dados do Sistema de GeÍenciamento de Processos do Poder ludiciário do Estado do
Espírito Santo (E-lud, SIEP, PROJUDI e Ple) até a presente data e hora, NADÂ CONSTA contra o solicitante .

Observaçóes

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internetj
b. Os dados do(a) sollcitante acima informados são de sua responsâbilidade, devendo a titulaÍdade ser conferida pelo

rnteressado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição. conforme disposto no aft. 352

do Código de Normas da Corregedoria Gerai da lustiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova
certidão;

d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de lustiça do Estado do Espírito Santo -
www,tjes.jus.br -, utilizândo o número da certidão acima identiÍicado;

e. Em relação as comaÍcas da entrância esp€cial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viêna), as ações de: execução fiscal
estadual, falência e recuperação judicial, e audtofla militar, t.amitam, apenas, no luÍzo de Vitória;

í As ações de natureza civel abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Orfãos e Sucessões (Tutela,
Curatela, lnterdição,... ), luizado Especial Civel, Irrzedo Especial cja Fazenda Pública, úecução Fiscal e Execução
Patrlmonial (observado o item e);

g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de luizados
especiais criminais;

h. As matérias atinentes as vaÍas de família e infância e ]uventude sao obleto de ceÍtrdão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciemento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda lnstância) contém o

registro de todos os processos distribuídos no Poder ludiciário do Estado do Espirito Santo.

.\
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Ccrtilicado dc llcgularidade rlo I'-G'IS - CRI"

Inscrição: I 1899s78,'rjlrc'L '2 7

Razão Social: BEIRA RIO CONS.TRUCAO ClvlL LTDA

Nome Fa NtaSiA:CONSTRUTORA BEIRA RIO

Endereco: ROD BR 262 KM 155 SN CABECEIRA RIO PARDO / CORRÉGO SAO- JOSE / TBATIBA / ES / 29395-000

A Caixa Econômica Federal, no uso cia atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
efnpresa âcima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Vâlidade: l2/O1lZO79 a t0l0Zl2019

Certif icação Número: ZO !9O I 120235428 2689 1 19

informação obtida em 1610l/2079, às 09:34:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov. br
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Que em nome do(s) requerente(s), alé a presente data, não existe nesta repartiÇáo
qualquer dÍvida Íeferente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda
Municipal, de cobrar as dívidas que venha a ser apuradas, de responsabilidade do(s)
contribuinte(s) acima mencionado(s) e tendo presente o requerimento por ele(s)
subscrito, onde o requerente se responsabiliza pela veracidade das informaçóes

( hr\ ( di' \.tli.Irçi]o rlir .cri rJr'hr: l0 I 900llu0il

\ alidaCc 9l) dias

Í rnitiJa ScguDda-Fcira. I I (Je .lancir{) do 20l9 Ldàta ú. Brusilir>

urr roiuln (,Í i:rrrnrli] rn\ irliJirr:r iila (lrraLll]tcrrlo.
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sesunda-têirâ, 14 tle ianeiro tic 09:5-l:0,i
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CERTTDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI]HISTAS

NOME: BETRÀ RIO CONS?RUCÀO CIVIL LT-OÀ
(MATRIz E FIT,IAIS)CNPJ: 11 .A99 .a7g/000L-2't

cercidão t- : 166:79768l2019
Expedição: L4/OL/2079, às 09:5-::39
validade: 12/O7 /2or9 - 180 (cento e oitent.a) dj-as, contados da data
de sua expedição -

Certif ica-se que BErRÀ Rro coNgrRUcÀo crvrL LTDA
(MÀTRIZ E FÍLIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

11.899.879/o0oL-27, NÃo coNsTÀ do Bancô Nac:cnaI de lleveCores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base :rc art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Admini sLra', i'va \' ].47012011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de r:esponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anierior:es à dâta da sua expediÇão.
No caso de pessoa ju::idica, a Certídão a',esta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabêlecimen--os, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condi-ciona-se à verificação de sua
auLenLic j-dade no porial do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: //wwvr. ts:. jus.br)
Certidão emitida gracuÍtamen;e.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE

Do tsancô Nacionaf de De.zedores Trabalhistas constam os dados
necessár:ios à :dentiiicação das pessoas naturals e jurídj.cas
inadimplentês perante a JustiÇa do Trabalhc quar]to às obrigações
estabelecidas em settença condenaEórj.a transitada em julgado or] em

acordos judiciais trabalhistas, inclusiwe no concernênEe aos
recolhjmentos p::ev-idenciários, a ho:rorários, a custas, a
emoiumêntos ou a recolaimentcs dê:erminados ern lei; ou decorrentes
de execução de aco::dos f i::mados peranLe o Minrst-érjo Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia-
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Cer'lidào N' 201 9 14394 I

ldentilicaçiro do Requercnte: CNPJ N" I I .899.878i 0001-27

Ce'gificarnos quc. irtó a prcscntc data. ni'io cxiste tlébito contra o poíador do Catjastro dc
Pcssoa.lurídica acinra cspccil-rcado. ficando ressrh'ada a: Fazenda PÍrblica Êstaduai o dircito de
cohrar quaisqu,,:r clividas quc r cnlrant a scr apuratlas.

CcLtidào enrititla via Sisteura llletrônico de Processar:.rcnto de Dados- nos ternros do
Regulamento do ICMSlllS. trprovado pelo Decreto n" 1.090-I{. de 25 de outubro de 2002.

Certidão ernititla cnr l4l01/2()19. r,álida ate 1110412019.

A autenticitluttc desle documenro potler'ír sel confrrmada via internct por meitl do
cnclereço wrvrv.sethz.t's.gel!-( ou enr clua[1rrer .,\gência da Receita Estadual.

Vitória, l4 de Janciro dc 201!)

Àutcnticação cletrônicu: I 5.\82.E6À2.08.\29

Él§ ,
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Estado do Espirito Santo
Secrctaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pírblica Estadual - MOD. 2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Nome: BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CN PJ : 1 1.899.878 I o0ol -27

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl. 151 da Lei no 5.172. de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo ludicial que determina sua
deíconsideração para fins de Çertificaçác da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e

2. constam nos sjstemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exrgibilidade suspensa nos teÍmos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução Íiscal, ou objeto de decisão judicial que determina suâ desconsideÍação pâra fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os ínesmos efeitos da certidão
negativa..

Esta cêÍtidão ó válida parâ o estabelecimenlo matriz e suas Ílliais e. no caso de enle Íederativo, para
todos os órgáos e fündos públicos cia admrnistração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e abrange inclusive âs contribuiçóes socrais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 1'1 da Lei no 8.212. de 24 de julho de 199'l .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet. nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidào emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.751. de 2l'1012014
Emitida às 09:47:30 do dia 13/08i20'18 <hora e data Ce Brasilia>,
Válida até 09/0212019.
Código de controle da certidáo: 1814.4370.2846.380C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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1í _899 .878'0001 -27
MATRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

'1410412010 0'

BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTOA

:uLooo EsrÀBtLÉcrtnENro (No^,rE 9E F^NT suri
CONSTRUTORÂ BEIRA RIO ME

=õ0ôõ 
rcEaaREo oÂ Àr\4oÀ,)c EaôNôúrca pRNcrpal

41.204-00 - ConstÍução de edilicios

acorso E DEscR
43.99-í-O3 - Obrâs dê alvenaria
42.21-9{2 - Construção de estações e redes de distribuiçáo de eFergia eletÍica
42.13-8.00 - Obras de uÍbanizaçâo - ruas, pÍãças e calÇedas
42.11-1-01 . ConstÍução de rodovias e ferrovias
43.29-1-O4 - Montagem e instãlâção de sistêmas e eqLripamentos de iluminação e sinâlização em vies públicãs, portos e

42.'lí-1.02 - Pintura para sifializaçáo em prstes rodoviáries e aeíoportos
42.2í-9{3 - Manut6nção de redes de dis(Íibuição de eneÍgia elétricâ
43.30-444 - Seíviços de pintuíâ de êdiÍicios êm geral
38.í1-4-00 - Coleta de residuos não-p6rigosos
38.12-2{0 - Coleta dê íesiduos perigosos
42.92-8.0'1 ' Montagem de estrutums metálicas
43.21-5-00 - lnstalação e mânutenção elétrica
43.29-í-03 - lnstalaçào. manutenção e reparaçào de elevadores. escadas e esteiras rolantes
43.30{{3 - Obras de acabamento em gesso e estúque
4À22-7{1 - Construção de redes de abastecimentô de água. coleta de esgoto e construçõês corÍêlatas, exceto ob.as dê
irÍigação
74.10-2{2 - Design do inteÍiores
81.30-340 -Atividades paisâgisticas
23.30-34'Í - Fâbíicaçáo de estÍuturas pré-moldadas de concreto áÍmado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fâbricáçáo de arteÍatos de cimento paÍa uso na construção
23.30-3-03. Fabric de arteÍatos de íibrocimênto para uso na constru

CÓD]GO E DESCRIÇÃO DA NA- URi:.IA JURIDICA

206-2 - Sociedade Émpresária Limitada

CRG SAO JOSE
..],L1PL!\IENÍO
KM:162;

23.395-000 ZONA RURAL

ESCRTTORTODOROBSON@GMAtL.COM

S;N

ES

(28) 3543-1130

IBATIBA

!uÍf ru0tRAlrvo ReSPo)! VEL rEaR)

slru,\ÇÀuc^o^srFÂL
ATIVA 14t0412010

sr r uAçÁo EsP!cü\r.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .634. de 06 de nraio de 2016

Enritido no dia 15/01/2019 às 14:21:18 (data e hora de Brasília). Página: 1i 3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
a-5
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BEIRÂ RIO CONSÍRUCAO CIVIL LTDA

oroo Ê oÊscR
23.30.3.04 - Fâbricação de casas práfioldâdas de conc.eto
23.30.3.05 . Prepaaação de massa de concreto e argamâssâ para construçáo
23.30-3-99 . Fabricação de outÍos erteíatos ê produtos dc concreto, cimento. fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
47.41.5.00 . Comércio vaíejista de tintâs e meteÍiais para pintuía
47.,02.3-00 - Comércio vareiista de mateÍial €létrico
47.1144-01 - ComéÍcio vareiista de Íerragens e Íerramêntas
47.44.0.02 . ComóÍcio vârejista de madeira e arteÍatos
47.44.0.03 - ComéÍclo vaÍejista de materiais hidÍáuli6os
47.444-04 - Gomércio varêiistã dê câ|, ãreia, pedra britada. tijolos e telhas
47.,144{5 . Cgmércio vareiista de materiais dê construçào náo especiÍicados anteÍiormente
47.444-06 - ComêÍcio vârejislâ de pedras parã reveslimento
47.1144.99 - ComéÍcio va.ejista de matêriais de construção em geral
25.11-0{0 - FabriCaçào dc estÍr]turas melálicas
25-12{-00 - FabÍicação de esquadÍias dê nretâl
25.42.0.00 - Fabrlcação d€ artigos de seírãlhêria, exccto esquadrias
25.99-3{1 . Serviços de conÍecção de armações metálicâs para a constÍução
42.í 2440 - ConslruÉo de obras de erte especiais
49.30-2{1 -Trahsporte rodoviàrio de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30'2{)2 - Trânsportê rodoviário de carga, cxceto produtos pcrigosos e mudanças, intermunicipal, inteÍestadual e
inteÍflacional

30-2.03 - Trans rte rodoviário de produtos

N!rlllFRo cF rNscRrÇÁc
í1.899.878i 000í -27
MATRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

oaTÀ oE a6ÉFÍuÊLÀ.- ó)l!:_
11t0!.t201o '... ijr:

206-2 - Sociedade EmpresáÍia Limitâda

CRG SAO JOSE siN KM: 162:

29.395-000 ZONA RURAL IBATTBA

Ei.roERCÇo ErarFôNrcrc
ESCRITORTODOROBSON@GMAIL.COM

ES

TELÊFONE

(28)3543-1130

sllr..laçÀo cAuA§iR !
AÍIVA

DÁÍA )A SrÍiJAÇÃO CAOÂSTRAL

1410412010

DÁIA OA SIÍUACÃO ÉSPECIA!

Aprovâdo pela lnstruçáo Normativa RFB no 1 .634. de 06 de rnâio de 2016

Emitido no dia 1510112019 às '14:2í:18 (data e hora de Brasília). Página: 2/3



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA _9

BEIRA RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

43.99-1'05 - PeÍfura ão de

49.30.2-04 - Íransporte rodoviário de mudanças
71.12.040 - Servieos de enqenharia
71.19-7-03. SêÍ!iços dê desenho técnico relacionados à arquitetura e engenhafla
0r.6Í"0-99 -Atividades de apoío à agricultura não especificadas anteriormente

NÚMERO Ds TNSCRTÇÀO

1 I .899.878/0001 -27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

?â1ffi;i"**ç\§*í+_

cóolco E DE DA NTATUR€ZA JURiOICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CRG SAO JOSE
NIJllIERO

S/N KM: 162;

IBATIBAZONA RURAL

(28) 3543-1130

ES

sr;uÁÇÀo caDÀ-<rÊaL
ATIVA

oa-À oa srruÂÇÀo cÀoasÍRÀL
14tO112010

t1ôltvo Da sriu^ÇÀo cÂo^s-IÂat

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1 .634, de 06 de maro de 2016

Emitido no dia 1510112019 ás 14:21:18 (data e hora de Brasília). Páginâ: 3/3
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

1. OBJETO

1,1.O presente termo de referência para adesão a Ata de Registro de Preços da

Prefeitura Municipal de Ibatiba/Es, tem como objeto a contratação de empresa

especializada no fornecimento de materiais de construção diversos, em

atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras de irupi/ES.

2. TIPO DE CONTRATAçÃO

2.1. O material a ser adquirido enquadra-se como bem comum, nos termos do

art. 10, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, por possuir padrões de

desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no

mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão

Presencial;

2.2, A adoção do procedimento de Adesão obedece aos parâmetros estabelecidos

pelo Decreto no 7.892/ 2013, e registra neste Termo de Referência todos os

elementos necessários para a devida realização do procedimento.

"Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de

preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da administração pública federal que não tenha participado do

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 10 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,

quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o

ór9ão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS N,

066/2OtA, PREGÃO PRESENCTAL N, O3O/2018, PROCESSO

ADMTNTSTRATTVO N. 033/ 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

J ustifica mos

Município de Irupi/ES

§ 20 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do

fornecimento decorrente de adesâo, desde que nâo prejudique as obrigações

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e

órgâos participantes.

§ 30 As aquasições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 40 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente

das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do

número de ór9ãos não participantes que aderirem.

§ 50 (Revogado pelo Decreto no 8.250, de 2.014)

§ 60 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,

observado o prazo de vigência da ata.

§ 70 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão

gerenciador.

§ 8o É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a

adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade

municipal, distrital ou estadual.

§ 90 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a

adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal".

a necessidade de contratação tendo em vista que o

encontra-se em plena expansão, com um crescimento

3. JUSTIFICATIVA
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SEcRETARIA MUNIcIPAL DE ADMINISTRÂçÃo E PLANEJAMENTo

constante de sua população e conseq uentemêntê obrigando que a área urbana se

expanda além dos seus limites para acomodar de forma satisfativa os cidadãos

irupienses, e por via reflexa há por parte desta Administração Pública Municipal o

encargo de levar a estes locais expandido o desenvolvimento e o necessário para

que a população tenha uma resposta direta e imediata do Município, mas

especificamente em política urbana.

Sendo assim, torna-se imprescindível que tal contratação seja realizada

o mais rápido possível, uma vez que, não podemos colocar em risco o interesse

público em decorrência da falta de eficiência dos serviços públicos.

Diante do exposto, faz-se necessidade a Adesão, como "CARONA" na

Ata de Registro de Preços n.o 066/2018, oriunda do Processo administrativo n.o

033/2018, na modalidade Pregão Presencial no 030/2018 da Prefeitura Municipal de

Afonso Cláudio/ES, tendo como compromitente a empresa BEIRA RIO

CONSTRUTORA CIVIL LTDA.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado,

justifica-se pela vantajosidade, vez que a descrição dos serviços da referida Ata

atendem a necessidade atual da Administração, conforme confirmam as propostas

anexadas e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um

processo menos moroso do que um processo licitatório comum, observando que a

Administração tem urgência na contratação dos serviços da referida Ata de Registro

de Preços.

Encontra-se este processo instruído conforme a Lei Federal

8.566/1993, Lei Federal LO.520/2012 e Decreto Municipal n. 24.267,

regulamenta o sistema de registro de preços no Município de Irupi/ES.

n.o

que

Como é cediço, a prestação do serviço público realizada pela

Administração Pública é e sempre será pautada por princípios constitucionais,

dentre eles o Princípio da Eficiência. Princípio este que visivelmente estará

comprometido se tal contratação não for realizada dentre os próximos meses.
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A Secretaria Municipal deobras e Serviços Urbanos, adotou todos os

procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à

respectiva Ata de Registro de Preços do Pregão n.o 066/2018, tais como:

1. Prévia consulta ao órgão gerenciador;

2. Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão

gerenciador;

3. Consulta ao prestador dos serviços;

5. Justificativas das vantagens advindas da adesão;

6. Disponibilidade orçamentária.

Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos princípios da

economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor organização e otimização

dos processos demandados urgentemente, e a devida comprovação da

vantajosidade como órgão em "carona" na ata de registro de preços.

rrENs DEsTtNAD os A AMpLÂ coNcoRRÊNcrA

VALOR M DIO

R$ 96.750,00

R$ 131.2s0,00

R$ 74.250,00

ITEM DEscRrçÃo Dos rrENs QUANT. UND.
VALOR
uÉoro

UNITÁRIO

03
Tubo de concreto ponto e bolsa CA

0,80x1m 750 UNID R$ 129,00

o4
Tubo de concreto

1000mm CA2
PBX1000mm

UNID R$ 175,00

06 750 R$ 99,00

08
Tubo de concreto ponto e bolsa sem
ferragem 0,40x1m 1.125 UNID R$ 42,00

4. Anuência do prestador dos serviços em executar os serviços objeto da ARP,

ao preço ali constante, sem comprometer o quantitativo constante da Ata e

que não prejudique as obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador;

4. DESCRIçÃO DA CONTRATAçÃO

TOTAL

750

Pó de Pedra. l\43

R$ 47.250,00
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09
Tubo de concreto ponto e bolsa sem
ferragem 0,60x1m 1.125 UNID R$ 60,00

[.13 R$ 30,0014 Saibrô Comúm

16
pre-Meio-fio de concreto

moldado 0,9x12x30x100cm 9.000 UNID. R$ 15,00

Bloco de concreto PVS ou similar na
espessura de 8cm e resistência mínima de
35 mpa

1 1.250 M' R$ 30,00

250 UNID R$ 129,0020
Tubo de concreto ponto e bolsa cÁ
0,80x1m

250 UNID R$ 175,002l
Tubo de concreto

1o00mm CA2
PBX1O00mm

250 [.13 R$ 99,0023

R$ 42,00375 UN ID
Tubo de concreto ponto e bolsa sern

ferragem 0,40x1m

R$ 60,00375 UNID,26
Tubo de concreto ponto e bolsa sem
ferragem 0,60x1m

R$ 30,0031 Saibro Comum 1.875 143

UNID. R$ 15,00
pre-Meio-fio de concÍeto

moldado 0,9x12x30x10ocm 3.00033

3.750 i42 R$ 30,00
Bloco de concreto PVS ou similar na

espessura de 8cm e resistência mínima de
35 mpa

92

Grelha fofo com requadro para caixa de
ralo 2090x870mm 135k9 de carga
máxima e 10 captaçôes

75 UNID R$ 350,00

100 UNID R$ 2,90105 Te em PVC 50mm de esgoto

126
Mangueira flexível de 1" com trama para
pressão 200 M,L R$ 4,29

153
Tubo de concreto ponto e bolsa sem
ferragem 0,30x1m 1500 UNID, R$ 30,00

154

Bloco de concreto tijolo Holandês na

espessura de 6 cm e resistência mínima
de 35 mpa

1.500 M' R$ 29,00

155
Tubo de concreto ponto e bolsa sern
ferragem 0,20x1m 2000 UNID R$ 20,00

VALOR
TOTÂL

COTA RESERVA 25olo DOS ITENS
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUÉNO PORTE OU

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

ITENS EXCLUSMS PÂRÂ trtlc ROEMPRESÀ, EMPRESÂ DE PEQUENO PORT E

OU EMPR EENDEDOR INDIVIDUAL
(Art. 48, inciso I da Lei Complementar no 12312006 e posteriores altêrações)

R$ 67.500,00

R$ 168.750,00

R$ 135.000.00

R$ 337.500,00

R$

32.250,00

R$
43.750,00

R$
24.7 50,OO

R$

15.750,00

R$

22.500,00

R$

56.250,00

R$

45.000,00

R$

112.500,00

R$ 26.250,00

R$ 290,00

R$ 858,00

R$ 45.000,00

R$ 43.s00,00

R$ 40.000,00

R$
1.566,89a,00

5.625

17

Pó de Pedra.

25

34
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Valor Total: R$1.566.898,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil,

oitocentos e noventa e oito reais)

5. PESQUISA DE PREçOS

5.1,Os valores unitários de referência foram obtidos através consulta dos valores

mercadológicos, estando compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da

Administração Pública Municipal, conforme comprovado através dos orçamentos em

anexo.

6. DESPESA E RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

5.1.As despesas para execução do objeto correrão à conta das respectivas

dotações orçamentárias dos órgãos que da Ata se utilizarem e serão especificadas

no tempo da emissão da Autorização de Serviço ou Contrato;

6.2. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente aquisição

correrão por conta dos Recursos alocados na fonte: 090001.1545100012.006

339039 ficha 218 (Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - Outros

Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários).

7, CONDrçOES DE EXECUçAO

7.1 Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço,

expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

OBS: A referida adesão visa aderir a 5oo/o dos quantitativos de cada item,

exceto os itêns "06" ê "23" guê não fazem parte desta adesão.
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A. DAS CONDIçõES DA PRESTAçÃO DO SERVIçO

8.1.A Contratada, após o recêbimento da Autorização de Fornecimento emitida pela

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, deverá efetuar a entrega dos

itens objeto da licitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

8.2.O item objeto da licitação que for entregue em desconformidade com o

especificado no instrumento convocatório e anexos e na proposta da Contratada,

será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a mesma será obrigada a

substituí-lo/repará-lo imediatamente;

8.3.o pedido de fornecimento obedecerá às necessidades/conveniência da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

9.1. A proposta apresentada pela empresa deverá englobar todos os custos diretos

e indiretos para organização, produção, execução, administração e logística, de

acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

10. DA FTSCALTZAçÃO

10.1,Fica designado como fiscal de contrato o servidor municipal o Sr. João Batista

do Nascimento e como gestor de contrato o Sr. Alessandro Alves Faria, devendo a

referida fiscal emitir o relatório descrevendo a realização do evento, bem como

apontar eventuais falhas apresentadas, quando houver;

10.2. Deverá, sempre que possível, fotografar os eventos para fins de

comprovação do atendimento pleno às especificações.

9. DA PROPOSTA
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11. DO PAGAMENTO

11.1.O pagamento será realizado até o 10o (décimo) dias útil ao mês subsequente

à execução do serviço e mediante apresentação de:

a) Fatura/Nota Fiscal;

b) Informação da Secretaria Municipal de Finanças de que o objeto foi

regularmente executado;

c) Apresentação dos Certiflcados de Regularidade Fiscal e Trabalhista pela

parte Contratada.

11.2,O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer

das obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município;

11.3.A Prefeitura Municipal de Irupi/ES não se responsa biliza rá por quaisquer

autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por

parte da vencedora do certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas,

suspensões, base de cálculo, isenções etc.

12. OBRIGAçAO DA CONTRATADA

l2.z,Entregar o objeto desta licitação conforme prazo e condições propostas no

edital e anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem aprovação da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

12.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor

competente da Contrata nte;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

12.l.Cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e proposta,

assumindo como exclusivamente seu, os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita entrega do objeto;



&,ffi
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

12.4. Responsabiliza r-se por todo e qualquer ônus referente à entrega dos itens;

12.s.Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por

lei e no Edital;

12.6. Responsa biliza r-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas,

previdenciá rios, fiscais, impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes

das obrigações assumidas;

12.7.Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as

multas que lhe sejam impostas pelas autoridades;

12.9. A Contratada não será responsável:

- Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

- Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou produtos/serviços não

previstos neste edital.

12.10. A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de

responsabilidade da Contratada para terceiros, representantes ou quaisquer outros,

bem como não serão aceitas justificativas por parte da Contratada alegando

desconhecimento do local e condições dos equipamentos existentes, nem de

eventuais dificuldades para a execução dos serviços

13. OBRIGAçÃO DA CONTRATANTE

13.1. Comunicar a empresa toda e qualquer ocorrência relacionada à referida

contratação;

12,8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente

à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais

ou legais a que estiver sujeita;
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13.2. Rejeitar no todo, ou em parte, o material que a empresa fornece fora das

especificações deste Termo de Referência;

14, DAS PENALIDADES

14,1. O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência

implica na adoção das medidas e penalidades previstas no art. 86 a 88 da Lei

8.666/93.

15. DAS DISPOSIçõES GERAIS

15.1. Em caso de omissão do referido Termo de Referência os q uestiona mentos,

reger-se-á pelas Leis no 10.520/2002 e 8666/1993.

IRUPI - ES, 30 de janeiro de 2019.

Alessandro Alves Faria

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

13,3. Designar representante com competência legal para proceder ao

acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Termo de Referência.
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COMUNIGADO

Eu, Alessandro Alves Faria, braslleiro, Secretário Municipal de Obras e
serviçôs Urbanos, diante dos poderes a mim concedidos por lei e fazendo uso
das prerrogativas do cargo, venho através do presente instrumento cientlficar a

todos envolvidos no processo referente à Adesão a Ata de Registro de Preços
N'066/20í8 do Pregão Presencial n' 030/2018, Processo Administrativo n'
033/20,l8 do Município de lbatiba-ES, cujo objeto é a contrataçáo de empresa
especializada no fornecimento de materiais de construção diversos, em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, que dlante dâ
anuência tanto por parte da Prefeitura lúunicipal de lbatibalES quanto por parte
da empresa Beira Rio Construtora Civil LTDA, Íarei uso das benesses da
referida ata em anexo , que atendem ás necessidades desta.

lrupi/ES, 31 de Janeiro de 20í9.

/- 4
ALESSANDRO ALVES FARIA

Secretário lrilunicipal de Obras e Serviços Urbanos
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DESPACHO

Encaminho ao setor Jurídico o presente instrumento com fito de que seja

emitido parecer juridico acerca da Adesão à Ata de Registro de Preços No

066/2018, Pregão Presencial No. 030/2018, Processo Administrativo n"

033/2018.

lrupi/ES, 31 de Janeiro de 2019.

ALES RO ALVES FARIA

Secretário N4unicipal de Obras e Serviços Urbanos

Í(

?á



DESPACHO

Cumpridas as íormalidades legais da Adesão da Ata de Registro de
Preços n'066/2018 do MunicÍpio de lbatiba, do Pregáo Presencial n"030/20'18,

remeto ao Chefe de Gabinete para deferimento, em sequência Setor de
Finanças para dotação orçamêntária, assim para dar andamento no devido
processo.

lrupi/ES, 08 de Fevereiro de 2019.

RozrEL =ffi*uo
Secretário Municipal de Aôministração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO
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PREFEITURA IMUNICIPAL DE IRUPI
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DESPACHO

Encaminho ao setor Jurídico o presente instrumento para análise e
emissão de parecer da minuta do contrato acerca do requerimento referente ao
oÍicio n'09/2019, Adesão a Ata de Registro de Preço 066/2018.

lrupi/ES, 20 de Fevereiro de 2019

ROZIEL E OLAVO

Secretário Municipal de A m inistração e Plane.iamento
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DESPACHO

Encaminho ao setor de Finanças o presente instrumento para empenho e
pagamento.

lrupi/ES, 22 de Fevereiro de 2019

ROZIEL E o LAVO

Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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FUNDÃo (pôlco móvel, ilumanação
e sonorizôção),.tanenle ao LOTE

02, cuios vàlores íoram Íeqistràclo§
em ata de regiír§ de DíeçÔs.
vIcÊNCf: O prôzo de vigênciã
deste Termo de contrato tem
tnicio nà dôla óe 2al0u2o19 e
encerrômento em zglozl2OZO,
prorrogável nâ ro.mô do àrt. 57,

§10, dô Ler no 8.666. de 1993.
VALOR TOÍÂL ESTIIIADO:
o valor do prcsente TerÍno de
contrôlo é de R$ 560.000,00
(Quinhentos e sessentô mil reôas),
àtlnente ãos itens dispostos no lote
02.
POTAçÃO ORçÂMENÍÁRIA:
009200.2369500212.0Í8 -
PRO}4OçÃO E OIVULGAçÀO
DE EVENÍOS DO MUNICIPIO:

_17903900000 - Oltros serviços de
hrcêiros - pêssoà juridica; Fonte
de rccuEos: 15300000 - Íoyalties
do petóleo.

MtóÍia (ES), QuintaJei[a, 28 de Fevere)ío de 2019

RESUI,IO OO CONÍÍTATO DE
aoEsÃo No 025/2019

ÀDESÃO A ÀTA DE REGISTRO DE
PREçOS No OOO53/20r8
PREGÂO PRESENCIAL PARÂ
REGISTRO DE PREçOS NO
ote/2ota DA PREFETÍURA
}IUNICTPAL DE IUNA.E5.
CONTRATANTE: PREFETruRÁ
MUNICIPAL DÉ IRUPI . ES

COIITRATADO: R M COMERCIÂL
SPORTS LTDA },1E

OBJEÍO: é à contrãtação de
empre§a espedalizãdà nà prestaçáo
de setuiços d€ Arbitrêgeín d€ Futebol
de Campo, Sociely, Fulsal, Flt Vôler
e vôlei de Quadrà, em ôiendrmento
clês neces9dades da Secretaria
Munropal d€ Espo.tc dê I.upilES
parà o anos de 2019.
VÀLOR ToTAL: Rí 33.938,00
(tnntô e tsà mil. nove<entos € tnnra
e oilo reôis)
Vigênd.r àlê 31 de dezembro de
2019.

Lê-SE:
Pá Côrregadeirô Volvo L50E dô
Secrelâriê Municipal de Interior e
Transportes e Pá CarÍegadeira volvo
L60F da Sêcretada Municipal de
A9íCultura e Me.o Ambrênte,

Protocolo 46431,O

PREFEITURA DE LINHÂRÉS
SECRETÂRIA MUNICIPÂL DE

EIO AT'IBIENTE E RECURSOS
HÍDRrcos NÂÍuRÂrs
INSTRUçÂO NORMAÍIVA NO

o1l zo 19

PREFEIÍUFIA DE IINHARES
SECRETARIA XUNICIPAL DE
MEIO ÀM8IEI'{TE E RECURSOS
HioRrcos NATURAI5
I SrRUçÃO NORMÁTIVA No
02/2OL9

RESUI.IO DÉ CONTRÂÍO
No 30/2019. Paítes: Mun. lúnà
X Roberto Cà.los Lemos. ObJeto:
àqureção de gêneros allmentíclos dô
agncullura íamrlia. e emgreenddor
íêmiliar r!rôl destinados às Escoiàs
e Creches do Municipio incluÍdas
no PNAE. Â vrgêncià do contrôto
s€rá à pêrtir dô publicãção até de
31 de dezemb.o de 2019. Vãlor:
p.s5-271,61-

WELITON VIRGILIO PEREIRA
PREFEITO

Protocolo 464222

RevoEô a Instrucão Normãtiva
N'.01, de 02 de lunho de Z0l7
e dispõe sobre o enquadramento
das àtiYidàdes potencialmente
poluidorôs e/ou degradêdoÍàs do
meio àm blente com obrigato.iedâcle
de lcênoômento àmbiental
junto à secrelariô üunrcipàl
de I'le'o ambiêntê ê Recursos
HídÍicos Nàlurais - SÉMAII e sua
clà§sificàção quanto ôo potenoal
9oluidor e po.te.

fuítdáolEs, 27 de íevereiro de
2019:'

Joilson Rocha Nunes
PREFEITO OO MUI{ICÍPIO DE

FUNOÃO -

PÍotocolo 464394
caRLos xENRIQUE Er{ERTCK

STORCK
Prefeito l.lunicipal

aoNÍRÀÍo ÂÍtMtNrsÍtÃÍrvo
No- or2,/2()iq-
CONTRÂTANTE: PreÍerturá l4unicipôl
de lríanjô da Terra.
CONTRATÂDA: GESSO AFONSO
CLAUDIO LTDÂ.
OBIETO: Contràtação de empre§à
pafa a execuçâo de ob.âs de
constnJçào de lrma creche, na
Ruâ Proietàdà. bàirro Centro,
nô S€de do l'lunicipio, conío.me
recLrrsos financearos do 9roErama
de amdiôção e melhoriô da oaeítâ
de educàç;o rnfanlrl (FUNPAES) e
conforrie processo ôdministrativo nÔ

05989/2018 da Secretêrià l'lunrcrpal
de Edlcado. Às especlficações
têcnrcôs dêtàlhadas com a
de5cíção dos seÍviços ineíenles ào
cumprihehto do contraio, que 5e
prelende. estão cjiscrirninàdas no
Anexo "A'deste edital, que fôz parte
inlegrante do mesmo, como se aqui
tivesse sido transcrito.
VALOR GLOBAL: R$ 647.924,36.
vIGÊNCIAT 240 (duzntos e qua renta )
dras êpós ehlssão dô O.dem de
Servrç0.
OOTAÇAO ORçAMEHÍARIA:
Orqãor 005'Secretanô l,l!nrcipal cte
Educâção
Unidôde Orçamentáriô: 007 - Fundo
I\í. de Desenv, da Educ.6ásicô e
Valoí2. Proi da Educôção
Cód€o: 005007.1236500r21.011 -
Const'tção, Amplrôção ê Helhorias
de Imóveis dâ Educ. Iníantil e
Creches
Êlenrento de Despesa: 44905100000
- Obías e lnstôlações
Fonlede Recu.so: 11900000 - Outros
Recursos Vrnculôdos á Educação
Fcnle de Recurso: 15300000 -
Trônsferênclô dô União Referente
Royalties do Petróleo
Êonte de Recurso: 15400000 -
Trênsferêncià dà Unêo Rêíerente
Royâlhes do PetÉleo
tunte de P€c,Jrso: 21900000 - Outros
Recursos Vrnculados à Educado
Fonte de Recurso: 25400000 -
Trânsíerênoa dos Estados Referente

RoyêlLies do Petróleo
Protocolo 464327

Irupi/ES, r0 de jdneiro de 2019

Rêsumo dê contrãtô
Nô. 063/2019

Contratante: íunicipio de lbiraçu-
Contratàdàr CONCIDEL CONST.
CIVIS DEPIZZOL LÍOA EPP.
CNPI sob ô0. 30.979.058/0001-90.
Proc. N": 3469/201a. TP no Ooa/18.
Obj: contratãçàô dê empresâ parà
consLrução de P.édio Educacionêl

'níantil, locêlizado no Bairro Êli.s
,rôgôtto, no Munlcípio de lbiraçu -
ES, a pedldo da SÉMGE, através
do Cootrato de Repôsse celebrado
entre o Gov€.no do Eíàdo do Ês -
secretanô de Es!ôdo de Educação
ê o Municipio de Ibiraçu, conforme
Processo no 82594104, Plêno de
Âplrcaçào Direla de Verbas. vêlo.
clobôl: R$ r.692.866,61. vrqêncià:
12 (doze) meses.
lbrrêçu. 27 de Íevereiro de 2019.
EOUARDO I,tAROZZI Z^NOTTI

PÍefeito Municipal
Protocolo 4642r,3

ADESÃO A AÍA DE REGISTRO DE
PREçOS No 00066/20ta
PEEGÃO PRESEIICIAL PÂRÀ
REGISTRO DE PREçOS NO
O3O/2O1A DÂ PREFEITUR.A
T.IUNICIPAL DE IAATIAÀ.ES.
CONÍRATANTE: PREFEITURÁ
I.IUNICIPAL DE IRUPJ - ES
CONTRÀÍ OO: BEIRA RIO
CoNSTRUç,ÃC CrVrL tma MÊ

OBJETOT é acontrêtaçãode emprêsà
especializàda no fornecLmento ce
môLena is de construção diveísos, em
,tendimento a Secretôíâ l,lunic,pôl
de Obràs de Irupi/ES,
VALOR TOÍAL: R$ 733.949,00
(selecentos e triniô € t.ês mil,
novecentos e qtrârêntà e rove rcôis).
Vigêncià: êté 31 Ce dezembro d€
2019.

Revogô à lnstrução Normativa
N'. 03, de 02 c,e lunho de 2017
e di59ôe sobre a cÍispensa do
licenclamento âmbrcntàl no ámbito
de .tuação dã Secr€tãna Municipal
de Meio Ambiente e Recursos
Hidflcos Naturôis - SEMÂtt para as
alividôdes de rmpàcto ambientôl
ansignificante.

Protocolo 46.1440

RESUHO OO CONÍRÁTO DE

^DESÂO 
No 044/2019

lrupi/Es, 20 de ievere,.o dê 2019

ERRÂTÂ
Publicàção feita no Dláíio Oficràl
ôo dià Z7lOU20l9, referenre ào
AVISO OE INEXIGIBIUDÂDE DE
ucn çÃo.

Revoga e Instrução Normàtiva
No. 02, de oz d€ Junho
de 2Ol7 e disDóe DisDóê
sobre a classificâção de
empr€endimentos e definição
dor Írro{edimêntos de
Licenciamênto Àmbientál
Simplificado no âmbito de
.tuàÉo da S€cretâria Municlpal
dê Meio Âmbiêntê e Recurros
Hidricos Naturais - SEM^M.

PREFETTURÀ DÉ LINHARES
SECRETARIA MUNIC:PÂL DE
MÊIO AMAIENÍE E RECURSOS
HioRrcos NÂÍuRÁrs
-INSIRUçÃO NORMATIVA NO

03l2019

Resumo do Contrato
t{o. o58/2or9

coôtratante: íunrciplo de Ibiràçu.
Contratadàr SEGURÂTEC
SEGURANçA TECNOL. LÍOA HE,
CNPJ n.o 07.003.769/0001-02.
Proc.5782/18. PP no 007/2019.
Obteto: ContGtôção de empresà
para prestôção de servlços de
segurançi eletrônEa 24 horàs,
com manutenção coretiva e
Íeposição de equigômentos, a
pedido dà SEíE parà àtender ôs
escolas m!niopais. Valor Global:
R$ 42.000,00. Vlgêncla: l2 meses.
Ibirdçu, 27 de fevere{ro de 2019.
EDUÂROO I{AROZZI ZÁNOTTI

PREFETÍO !lUNICIPAL
Protocolo 4642aO

RESUMO DO 1O TER}IO ADITIVO
ao CoNTRATO No 080/2018

CONTRÂÍANTE: Muni.ípio de
únhares-ES
CONTRATAOA: Bràvânl TrànspoÊes
LTOÂ ME
DAÍA ÂSSINATURA : 28 / l2l 201A
OBJETMT Proírogação do pràzo
conlraluàl/ €ontados à partir
da dôtô de seu vencimento ôté
30/04/2019, com o correspondente
vàlor de R$ 17.817,80 (dezessete
mil oitocentos e dezessetê reàis
e oltenta centàyos). As dEmàis
cláusulas e condições do contrato
supra cilado, permônecerão
analleràdôs.
PROCESSOT 23.373l2017 e àpenso
no 20.a32/2018.

Biotocolo 464456

CARLOS HENRIQUE Er'iERICK
STORCK

Prêfeito !lunicipal
Protocolo 464426

PREFEITURÂ DO MUNICiPIO DE
ITAGUAçU-ES

Irupl l"lnhares

Iúna

Laranja dâ Terra

Ibiraçu

Itaguâ9r

ONOE SE É:
Pá C-ôrregadeira volvo L60F dê
Sêcr€tàaa Municipêl de Interior e
Transportes e Pá CaÍegàderra Volvo
L50E da Secrelêaa Muncrpãl de
Agnculfura e fleio Âmbiente.


