
PRE FEITU RA MUNICIPAL DE IRUPI.ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

4

Oficio 197/2018 IRUPI(ES),20 de Setembro de 20't 8.

ExmoSr. Prefeito FERNANDO SERGTO LtRA NETO
Municipio de Ma ragogi/Alagoas

Assunto:Adesão à ATA de Registro de Preço 009/20.18 do pregáo presencialsRp
009/2018, item 02.

Prezado

Com tulcro no N1. 22. §1c. do decreto no 7 892, de 23 de lanerro de 2013. consutto
Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à ATA cie Reglst|o de Preco
00912018 do Pregão Presencial 009/2018.

A reíerida adesão visa à aqursrção. por esta Prefeitura Municipal de IRUPI-ES. poí
meio do Fundo lVlunicipal de Saúde sob o CNPJ: í 0.873.27310001-02. com Recursos
Co Mrnistéflo oa Saúde, para aquisrçáo de Veiculo Transporte Sanitário, veículo
okm capacidade de 12 passageiros, acesso a 01 (um) cadeirante, de acordo com

as caracteristicas construtivas mínimas rndicadas na Ata de registro de preÇo

009/2018. no qual Ganhadora do Certame é a Ernpresa MANUPA COMERCIo DE

EOUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

DESCRTÇAO

-ruooeLortue

RCA/ UNIDITEM

02

ANO
Qua
ntid
ade

Va lor
Unitario

i ValoÍ total

Veiculo Transporte
Sanitárro. veiculo
okm capacldade de

Renault lvlarimaÍ
Passageirolacessib
iridade2018

UNID 01 RS
r 91 900 00

RS r 91 900.C0

aa e- n'r a ii

',2 passagei
acesso a 01 (

cadeiÍante
Regrstro qLre a contralaÇão menclonada se figura conlo medida vantajosa para o

Fundo Municipal de Saúde de lrupi-ES, a qual necessila do item citado'

Solicito que a resposta ao pedido seja encaminhâdâ

(saudeirupi@gmail.com, com cópia para arp.adesao@gmail'com)

Sem outro assunto Para o rnomento

Saudações cordia is

ros..
um) i i i

l- ,.-i - )

LT,4IR DE ALÀT4EIDA MONTONI
Secretário l\,4unicipai de Saúde

Rua Amélia Augusta Thomáz. no 151. ioáo Thomaz lllunicipio de lrup'-ES' CEP29398 000

Íelefone: (28) 3548-161 5
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Pezrdo Senhor,

Em rasPost& u solÍcileç.ào encominhada pela PrcÊitura Municipal de Catarori-AM.
venho por mcio do prtsenle oficio, c com fulcro no Dccnto Fedr"ral Nc 7.892â013, co*eder

'i sde{ão rcquerida ao ilem refcmtc aos itcns sbsiroÍehcionados, dc acordo com rs
cspecificações conddss nÂ Á.s de Rryjítro dc Preço! §RP 00r/?018.

lotbfiIâme também que ear'íanas em rnexo cópia & todo o Procasso de aquisiçio
rtlativo ao Pregilo Presencial SRF 009â01 8.

Soliciumos por 6rn- gue hos scjs .ncâminhado na sequênciu cópia da publicaçâo do
ext^ito do côâtrato Í§rectilo. utrô1.cs do e.míil: cnltãmErgogr.sl-por,.br. ptro quc seja
possivel unr controle cfeÍiYo dn utilizaçâo das adesôts à pn§€nte 3tá.

Álenciosamentc.

(')ricro 5t{i{0 ttl Meragogi-Al 2l dt r:uluhro rle lÔ18

Âo.§tnàor !'|lndr de Aknddr l{ootooi
Sôcrttírio [flriçipll de Seúdç dr Iruoi-ES
RcÍ.: Âdcrlo I Au d. R.gÀtro dc prcçot SR.P o09/r018
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PreÍtit'r NÍuflicipxl

PREFÊITURÂ I{UNICIPÁt DE I'IÀÊÀGOGI.AL
Ruâ, J. Cr.r'É,hó Ràposo, 14, lier.gpíi - AL. CEP: 5735$0il0

âas4Êrçio

ill Ita.oloó.lftScrú lríllfrb, Ékúlê Ülír c.t dttrd. à 10, $,§.arr,!...rô.
.d.iant., Élús ltóctl, r.tartir túiàr. & fú ô/, .trrtltrL ãtll'aào, úlíaÍ1. .L
,-lt ârÍ,r !lÊr.t" a'.Íb&r,tro ridúJh., <t(útb lrrlrld, rt rló.?*.a!çrr

(OríTi i,!6/09 ô! ír*rr qu.. r!.dtê!. Ce ü...Co !h ô.l! -Ínodlb lrle .o '.t{Jt o
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PREFE T.,'RA MUNICIPAL DE IRUPI.ES

SECR ÊTARiA MUNICIPAL DE SAUDE

Oficio 198/20'18 tRUpt(ES),20 de Setembro de 20i8

A Empresa: MANUPA COUÉRCtO DE EQUtpAMENTos E FERRAMENTAS LTDA
Áo Sr Denercy Rosa Junioí

Prezaoa Empresa.

Vimos por meio deste inÍormar-lhe que esta prefeitura por meio do Fundo

Ir/unicipal de Saúde Sob CNPJ: 10.873.27310001-02 necessrta da aquisição de

01 (um) Vêiculo Transporte Sanitário, veiculo Okm capacidade de 12

passaleiros, acesso a 01 (um) cadeirante, para atender a demanda do

Município de lrupi.

Levando em consideração tratar-se da à ATA ce Registro cie Prego 009/2018 do

Pregão Píesencial SRP 009/2018. lendo em vista que esta Empresa foi vencedora

do item 02 (dois) cujo item é um Renault íVlodelo l\zlarimar

Passagerro/acessibilidade. gostaríamos de saber da possrbilidade de entíega

tjo Veiculo pelo mesnTo pÍeço pratrcado rra referida Ata de Registro de preçc e

Pregão Presencial, no qual foi realizada pela prefeitura Municipal cle

Maragogi/Alagoas.

É

ITEM DESCRIÇAO

Veiculo Transporte
Sanitário veículo
Okm capacidade de
12 passageiros,
acesso â 01 (um)
cadeirante

MODELO/MARCfu
ANO

Renauli Marimar
Passagêiro/acessib
ilidade 2018

Valor Valor tota IUNID Qua
ntid
ade

Un itario

02

Sem outÍo assunto Para o mornento.

SaudaçÕes cordiais.

úNrõ -or ns
igr 9Cô 00

RS
19',1 .900.00

VALMIR DE ALMEIDA MONTONI

Secretário lvlunicipal de Saúcje

RLra Amela Aug|lsla Íhomaz nu 151 Joáo ThoÍnaz, [lunicipio de lrupi-ES CEP 29 394-000

T?.e'cne i28) 3548-1ô15



PREFEITURA AAUNICIPÁL DE IRUPT-E5
Á/C: sRTn. PRISCLLÁ DE CÁSTRO CÁRDOso
E-mail : soudeiruoi@omqil .com
Reí.: Resp. Oficio no 198/?OtB.

DECLÁRÁÇÂO

#tfu

Á empreso Monupo Comercio de Eguip. e Feromentqs Ltda., locolizodo R: Vereodor Estevo de
Fzlipe,217 - Boi*o Pq. do Figueiro - Espíriro sto. do pinhor /sp - Íer: (19) 3óó1-406r, E-moir:
monuoo@monuoo.com.br; inscrito cNpJ: 03.093.77ó /oool-91: DECLÁRÁ junto o pREFETTURÁ
A UNrcrP^L DE IRUPI-Ê5, gue concordo eftr Íornecer os veícuros rerocionodos obqixo, ricilodos
Áto de Registro de Preço n" oo9 /zolg do pregõo 

^." 
oo9/zor}. do prefeitura Municipar de

Í\,4aragogi. referente oa item oboixo listodo:

Item
Pregão Descrição Resumido Preço totol

01 $ 191.900.00 R$ 191 900.00

cículo dc Transpol-t
ar tário. r,eiculo Okml

IJO CV

apacidade de l2 passageiros,l
cL'sso a 0l {unrl ca,.lciranre.l
oltrona mcrvcl. porôncia dci

o2 e 3.682
x2. dilcç

nual,
[loNln.r.

distancia entre eirosl
nrrn, a Diesel. traçàt

-tao hrdraul tca. cantbrq
atenda a resoluçãol
\l I l6109 ou ouual

01

§ue a sueeclcu. (cru altelaçàol

Hc marca-mt,dclo junto a

lc istro DE\Á lltAN 1

Preço Unítário R$ 191.900,00 (Cento e novento e um m;l e novecentos reois).
. Preco Totol: R$ R$ 191.900,00 (Cento e nôvento e um mil e novecentos reois).

nõo temos os valores reíerenle a coda Estado. 5e for nos enviodo Declaroçõo de

isenção do mesmo, iombém nos serve, is, o SEFÁZ pe?lence ao mesmo Estodo

Prozo de entreqo: Em a1á 60 (Sessento) dios.

Volidode do Proposto: ó0 (Sessento) dios

Condicões de Paoomento: Em oté 30 (trinto) dios, conforme editol. após o enttego
dos veículos atrovés de Depos,to

ese bro de 2018

,/:,

"lLome cto de EguipqÍnentos e Ferr f ntos Ltda
Poulo úesor Joco lalllretor

R6 15.ó90.390-8

Mríúpo
Coúrcial

rffi
MANUPA

Quont. Unid. Preco Unit.

fmpostos federois inclusos, porám, DIFÁL se houver, deverá sar acrescido, pois,



A

Prefeíturo Municipal de Morogogi
A/C: Sr. Ferncndo Régis
E-moil : licitocoo@morogogi.ol.gov.br

Ref.: Resp. oticio no!gg/?ol1

DECLÁRAçÂO

Á empreso Manupo Comercio de Eguip. e Ferromentos Ltdo., locolizado R: Vereodor Estevo de
Felipe.2l7 - Boirro Pq. do Figueiro - Espírito Sro do pinhol /Sp - Tel.: (19) 3óó1-4061, E_moil:

br

u+
I

fra,

U mon

A,IUNICIPÁL DE IRUPI-
Áto de Registro de Preço n" 0o9/?0ra do pregdo no 0o9 /zol1, da prefeitura Municipal de
Maragogi, referente oo item oboixo listodor

inscritd CNPJ: O3.O93.77 6/OOOt-91i DECLáRÁ juhto o PREFEITURÁ
ES. que concordo em Í ornecer os veículos relocionados oboixo, licitodos

Descriçõo Resumido Un Preço Unit Preço totol
Item

Pregão

a?

Quant d

Veiculo rle Tlansporre
[Sanitário. vciculo Ohrr]

papacidadc dc l2 passageiros.i
pcesso a 0l tum) cadcirante,l
poltrona rnóvel. porência del

lll0 CV. distancta Étrtrc e ixos
dc i.6Sl rrrlr. a Dics:1. traçio 01 01 R$191.900,00 R$191.900,00
flr2. di

Inrartua

[:oxr

reção hidráulica. câmbio
atcuda a rcsolr"rçri

RAN I16i09 ou outr
ue a snccdcu. Corn altcraçã
e marca-nrodelo junto ao

istro DENATRAN

?re o Uni ort : R$ 191.900,00 (Cento e novenTo e um mil e novecentos reois).

Preço Totol: R$ 191.900,00 (Cenl o e novento e um mil e novecentos reois).

Prozo de eni.'eoo'. Con forme oto

Gorontia l2 (doze) meses

Volidade da Prooosta: 60 (Sessento) dios

Condi s de Poqomento: Em cté 30 (trinto) dios, conÍorme editol. opós a e^Ítego
dos veículos atrcvés de Deposito

Ç-"

5õo Poulo, setembro

'------".Rul acc /6iretor Co

R6 15.690.390.-8 ?
iol

Ltdo

de 2018

il I
[TEtr

i

Comércio de
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A

Quem possc interessar,

PROcURÁçÂO

Por este instrurnento porticuiar de procuroçõo, o oboixo
ossinodo, no guelidode ia resconsóvel legol do empreso /lÀanupo
Com. de Equipomentos e Fa-ronentos Ltda., com sede à Ruo

Vereodor Estevo de ízt.7e. Z':7: Boirrc Porque do Figueiro;
Espírito Sontc do Pini'çi: =-s?ccc de São Poulo, inscrita no

CNPJ/MF sob no 03.093.7,2ó1'0CO1-9i e inscriçõo Estoduoi sob
no 530.097.744.1i5, ver. cze. grc-ser,.t e inÍcrincr o !/- 5o que o

5r'. João lÂario áer,air,ra. Empresôio, Divorciodo.
portador do Carteiro Ce:den'iídsde n" 000ó38057 SSP-
RN e CPF n" 312-#.''71-?r, '....ce..,:a: dcnjci:icr", c R:c
Héiic Prcdines, 359,,.::: 3i-2, ?:mc|"-:óe. ié,aczió - ÁL, :sno
mcndctáric, fria ?er?ázri:r tslc er Fresc aati, ,aae:es 

=atc
P.etlcai- todr os g-;a6 §a:essár-''-es. :e*t rcs 3e 

',.raeú;Erenrtiiciiatrír'íc Í|s m€dciisi* ?rút, z:a zsv, -ric: Êp:,Jen;:r
ioc;,,.rna'-,'ics- íestrr tzc':crcçõ* 1.- a:a|-e:e: +ecr . cízrzce:
;-cpls:r, :?aesenic- ic',:zs.te'=cis',e==:i:' rl'a;cs :en-r:::
çi ",?c.Eõzs, :ns',çnei, i zc. r ? z' . :i r 2-s en1.. : : r.i r z' c=õ es ei.e

iecLrsos, iesisilr de prczos Cz inta:rcsiçãc de recursos e lo
ciireiio oos mesmos. ossinor oto do sessõo, otos cie regisiroide

certome, que tudo seró dodo como b94, f irme e volioso

espreço, controtos; prcÍiccr todos os demois otos peúinenl OC

Validode ciesto prócuração:31/12y' 19Í I
Ilil;

\..1 J.

_-l i

Monupo Comércic Ce Eguipcmantos e rroment q.,

Pouio Cesor .;ccob ,/ Dir"etor Ccm cta

R6 15.690.390-8
''a'J
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: ri-ria.:a: a -):i-a...a.!.'.,i?iir.i'.á.3:.S::.;:::ê:ârra,

Comprovante de lnscrição e de Situação CadastÍal

Contribuinte,

Coníía cs Jedos de ldenüÍicaÉo da Pessoa Juridica e. se houver quaiqueÍ diveígência. providencie juntc à
RFB , sua eauôlizêção cadastral.

À r!'rrc:n_e€c sc!.ê o ccr:e que cônsta neste cornpravante é a cjeclarâda pelo contibuir.]te.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

{s

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E OE SITU
CADASTRAL

o
11t1211998

t a'l.Á.s

aô-€9!..1-C@Éirdo.àaút & b6#..(ryRrÚti6; Dr.E e !eça5
+?.61++f - CcÍEêrcb r.á'llà d. .í6Boa do ÊtttÉ'b. easó.t3
4?.59&8 - cofiaÍEio vlrtÉà dc sfigc bEgráica3 . F].r ià;=is.;l
47.56-U0 - Coanéíc1o vãÍliista sspêciirL.dâ de iitafjriclÊcs anLsiaais ê êc?59ôr;c§
47..í.1-0{Í - ÇoírêÍcio vsrejisla dê fÉríagÉírs € t?tra::lcnLs
47.44.3-99 - Comércio vaíejisia d€ mâteriais de cons'ruçào ên g?fai
47.89.0-C7 - Comérclo yarejista de equipamênto§ ?zi3 escriió.io
47.52-1-gO - ComéÍcio vaÍejrstê espocialiladc d€ equip,rinenios iê leleícria e c.l:r"nicação
47.63-6-C4 ' Comérirc vâreiista de aíigos de caç3. p€scâ ê :anjPing
37.49'0-Sg - Comsrcio vârejista de out/os

2:0-5. Êmprâsâ lndividudl dc Responsábilidsdê Limildra { de Nairreza Eripresári

-a,fa,1:ia EraÍtôl' ct
lliANU PA@MANUPA.COI,i.BR i11l 3651-1661

dg ?ele lnslrirçá o Norrnativa RFB n'1 634, de a6 ce maio 3e 2016

c nc ira 13106120 t ús 11 :03:07 (data e hora de Bíâsirra t

o-

518?
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..§ \..\J

)áat.la. 'l12
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

§Â;aiz
COMPROVANIE DE INSCRI O E DE SITUAÇ o

CADASTRA,L
1 ': t'1 2l'1 99 S

l{Â}iU?t COMETiCIO DE EQIJIPÂMENTOS E FERRAMENTÁS EIRELI

I
I
I

I

q

I
I

I

i

I

\

sacu
{7.59€-99 . Comércio varêjista de outros ânlgos d€ uso pessoâi e domésti!.o nào sspecificãdos ãnt€riormenre
49.30-2-02 " Transporte Íodoviário de câÍga, srÇsto produtos perigosos e nudanças, inteímuniciprl, interêstàduãl e
intemacional
77.11-0-00 - Locaçào dê automóvels sem condutor
91.21-l-00 ' Limpe:ô em prédios e em domicil,os
ô0.20-0-C1 - Atividades de monitoíâmenro de sisiâmãs d€ seguran.a eic.rõ:ri:.
4;.51-2-01 - Comércio varejistô especialilâdo dê equipamênics ê sulrirenics Cô rrÍcrniál.ca
33.14.7.1q . Manutençào e reparcção de mâquinas e eouipaiÍenics .re.n ,:sa Sã:n: :T-:a espÊciÍi..1dos anieriormsnlg
45.11 'l-01 - ComéÍcio a varejo dê automoveis, camioneras ê u:iiiú.lss r:r.ot
aaatco! c
23C-5 - Ém

R ÍÉODORO SAMPAIO

05.405-ú00 :' '.:: .l-r: ::: ::. -: 3?

?ágit1": 2!2

Aprg,/adc se;a lÍrsiÍriÇão NorÍnativa RFB ," l.ê34, cE C6 de nlalo de 20:ô

Emitido no dia 13/06/20'18 ás 11:03:07 (dâta e hcra de Brasíiia). /'-

r Consulta QSA / Cap itrlqSqqi Volta r

i- RFts agradece a sua visita. Para iníormaçóes sobre politics de privacidade e uso. qiiq!§3!iÚ
ÀiJerize sua pj:g{lA
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R€Ft}SUCA F=BERÀÍWÂ OO AIÀSF-
ESTÀDo OA PAj?À8A

cÀRÍóRto AzEvloo sasros
pRrrãRc REGrsiRo crvrl De HAscrMENro E ór,... IB§iâ?i"5TJt"T.o,runr"". ,*r.RDrçÕES E ÍurÊLJA.

JcÀo PESSoÁ

C

It

Av. Epl'ácic Pessoâ 11-5 BaÍío cos Esiados 5e030-CO. J§âc Ê6ssoã pE
Íel.r i33, 324.a -'zi4 ' 'a x:- ta?] 3214-*A1

irp:r,/!r..r,reôzevedobastos.rot Dr
E-m3:1. cênoio@ê:êvedaoâstos.no:.br

DECL.ARAÇÀO DE SERVIÇO DE AUTÉNTICAÇÀO DIGITAL

O B€1. Vát eÍ Ázsv&o de Miranda Cavalcanti, Offcial do PÍiÍrÉiÍo R69lslÍo Civ de Nasci.Âen:os e Ôbfos e Piv6trr,. dB Casârnenlos, tnterrjiç6es e
T|.4élas com €tÍiboição de autenlicaÍ e ,eclnheccr frm€s dã Comarca de ioáo Pêssoa Capitatic ÊstBdo d? Pâraiba, eÍr vrÊrdê ce r-êi, erc...

DECLARA para os devidos fir.s d€ direilo quê, o docuíienlc ern aier,. :iendÍcâao indiv,dr6l6e-.la eÍ'.2aa C,i:gc ae ;lêrt$çéô :/igt,:,l' o\.) nz
íeíêrdà seqrênc,a, íci âJlerlicados de acordc com as Lêsis:eç:es e ..lrias viEec:gs'.

OÉCLÁRO ahds que, pârê gaÍânlii yaospar:nÊe e sea.-a.'? ..t:c..=.J. '.;::s :s êi:! ir- -.:i:ca aas ragaei:,-:s Senl;;s aa \ciês E Fegrslrcs dlr
Êst r0o ía Píiíôíbe. ê CcÍe_q:.loÍra GeÍ.:ds lrsrf. e-'.:'- : :':. :t-'-: :=-== '.=11::11:.c?:r:-.:ii:.!.r:tÉ:ai-r:,.a.Jloe.ii!3os.s
alos nctcfiais . relisre§. asslÉ. c2Cd Seir tr:giél àe a ..,:;z:.a3. 

=,.'-rê:::,i; 
:.-::- '-- :..,,_: --:.: ;r:r .,.-=t. Sêla Ojgital: ABC123Á5.

XrX?j e ressa ia'-a aad: é. iFr'iá,ta :":t=ssê:: ::ir :-.i.'L r.:-.':- Ê r::i i.i' _, .-;- r1-.r a :''.a.c'-: 'j! .:::s :-:
ar6rés co silê co i:'i:urâlJe -lTsxçz à:rê4: c: a:-:e E_r.?'e:: _- ::-.li::._ê:;: -s-_j:r,:-:;-s:

id

=s; 
:Êa....it-{:!.-r a.1-..E ár lElllzÊta t!:1!3: ,Í*r l€t) ã-ii! a: s§iã-ã 3= a-ttr'-.-.8!:2:. é.!i.a a. a3-._. ;';:íêi! êaslos, ds

êaa..a: :a- -- L. .r. '.f . .«5 §§ !'r f a lç :23;,?3' -rr. iãi.Éü. c écÊr:€!?ê eÉÍitrrô, a-',êrrõ3da ca,::€trct c Cr-j:i:!Jâ Crgiiâl dc
.-.-*. .. a.d?i ,É&e E6ÚllÉ. iÉ? s.í :.*.Éâ .::ri;É:tê a êi:ãÉsã yÀ\_IJPA CO-litERClC DE EOUIPÂI'iE!{-I'OS E FERRAMÉNTÂS
!:!Â - EFP:! ;E C5.s- H ãEBrrtÊ:e a-:iei _4-tal'=ã=j+ 3dc-:aí! s.1:;. b.

?z-z í:;t:êfÊ3..ã5 aÉt;Eaas a€s.a êia. 2c?§§ê : s.la Ü:3::i§g.:3, âit.e:abísic§,-_a: I ê rnÍcr-ê c cô.ç: aê aarsJte cê.!.

CóCigo de CoÍlsutta desta OeclaraÉc: 963€S9

A .cnsul'"e deslã OodaÉÉo éstêé cisponiveleín ,osso sile ,té 19/0'1t2019 t0:09:45 (hore local).

'Código dêÂutenticaçào 0igital: 0:42190(1809C756C092-1
.Legis-taçõe9 Vigente;: Lsi Éêd€.at n. 8.9,rr94, Lei Feóerct n' 10.4ffi12QO2. Medrcá Pro /asónê n' 2200/2001, Ler Éedoral ,i! 13.10ói?C1ã La

Esraduôr nc E.72112Ú08, Ler Estâdiial o'. ',]0.132i2013 e Pro?ime.lo CG- N' 0C3/2011

Ç rcfen(,'o c -Jerdade. 3ou Í!.

CíÀVE DIGITAL

t§P:t=!:r-:=-r::=:r Btgil

.S-'ffi*lk
(

.\i'
§J'v) it

(

htigs:liau:cbi!êl,az6!€dobâsios.noLbrlhomeíco!:1povánte161421904i4090756ü092

\

I oorouo , o r*ro*t5rod69Íe6bc!5bd 7 7c619ao a255)a7 58c63ô0 t 147 19Al4eaçnc7g7 927 c2.)11g1631 8O 1 DD 066a7 57 J4 os 7OO6:j 5' a:{t c35€283b0I

I te8íÍ5ôccâcb592 9tâ5c' 7 70cc49966êb''jc36c5o I
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PÊlllEIRO REGISTRo CIVIL DE NASCIIMENTO E OBIIOS E PRTVAÍIVO DE CASATiENTOS l TERolÇôES E TUÍELAS DÂ C
JOÀO P€SSOA

REPUALICA :-EDEFÁÍIVA OO BRASIL
ESTAOO DA PARA:BA

CARTÓRIO AZEVÊOO gASTOS
FUNOAOO EM 1688

Av Epilâcb Pessoâ. 1115 BâiF') dos Estãdos 53030{0. Joào Pessoã PE
Tei.: íê31 32.4-af0.1l Fâx: Í83) 3214-54ô1

SttprTwrw.azevedcbastos,ncl.br
E-ína,tr caíc. io@azevelobastos..ot.bÍ

E
!

t.!

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÁO DIGITAL

O 3dl Várbe Azevéco de Mrí3nda Ca!a,c6nri. OÍqsldo PÍrei.c Reg:sÍo C;vi, d. Nâ.)n,en:os € O5ics.2ir6'jy: a: :ês2-+i:r, ;.ieíc,Ç-i-( e
Tur.:las coli atrrbrJ,çôo óe ederrücar ê reconhêcer íiímas da Co.õâica a e Jcãc Pe ssca C â:l:el ta 3a .aaç cê ? zt ?:aa. 9: . -.- : e a. : êi, ê::

D:CLARA pEÍê ôs deírdos rins de dÍe:to q.re odoclmêniôei:anexo;denta:io:rrarr:ua,':rê:i..-:.ill=:.=;- jE :!::_: -_:;;r : i|2" .r.e
íeíe.ida sequêick, for êulêrrlcados de aç!úú cgrn a§ LagÉlêçó€! e ^cr,'xês .:-ae.::?s:

r

- -: a j: :. - t : :...:,_ :l

Â aê.1s!i:e í9sâ ,?clztôÇáã ?sterá C sp.,iivel erx iossc silê ête 07107/2018 12:57:01 {hora local).

'Cêdigo de Àutenticâçâo Digilal: ô1123707í7i2555'+0ê39-1
,i.stc"tàçóus visenrei: Lei Éederat no 8.935/?4, Lel F?deÍal n' 10.íC6/20c2, l':êc-rca Provasó.iâ 1" 22coí26)1, L€r F€rerdl n'

Esàual'r," s.72il2008, Lei Eslsduâl n" 10.1322013 6 ProvLnerltc cGJ N" cc3i201'1.

C íeíerido é veídade. dou lÉ.

3ã-ê ..-i:í_açi€6 niô *r*ádê cede á. a,êsa!

Código Lie CoísulE at€sla CêclaiaÉo: iAE

CHAVE OIG'TALJ
;000ob1d731fd94í057r.1d69Íê6br05b808êd653504têf13c3ôb€7ad72e€eilet9249G0Í31!e'!Í062d§ô.3ãSt9O3;07C4b47,0ô'j51435c3tre28SbC'eE

56c825-114ô8 1 0d.51 285.dC67b6.bícZd1 3?

rcp
Êrs6it

!i \'
\J ..:-i

.,i:s riau:diElal.âze!eCo_Jastos.!1ol-!t'homêíccmpÉlarte/61a2U011ii;'ltã"0ê35

t:
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*Fà§rrâtliE*ar* >:Fr:E..
ãr§oÀP<i Br

criúÉeo r.zErÊú atir6
ÂaEÉooa.1ãbaitÉ ll§attii| :*L aÉ rrÂ*.tc E óÊ{i6 E prly_Âil|lro eâ c sâxEliros, rrrlRf/içôEs E Í'rTE!Âs ra aã{Âi:À tã

Àr Éj,r* ?6{, 11d5 6rú0.,a. Eí!do.58ô3+?1. Jo+o p@@ .s
lc,. (83, 3:44-540{ I Fu. (83/ 32,r4*a.

nr9rlÀ,Ba..4nr§asllBprü
E.Nl: 6ííáoeaz!reccDanos.&t.l

í
Lt

o

oECLARAçÃ0 OE SERVTçO DÊ AUTENIICAçÀO OtijtÍÂL

C ger. vütrí À.êúdo d! fii-lai! Câ!?l.ad. Orci.l do Primrio RegG:. Crd.â r,lâ!..kE e Ô!t.r. r pii..:i{ do C.s.Êrl6 í :rdr'})rs o
iicf,3 .fr r{ilrJirê áa à!re.n§.r o ls6!1.c!r ú,,ü$ & coffiíta d€ &ro P6í§.s c.lillr do Esuno cà p-.ira. ên yklJâ dô L€i. âtc-.

OE€-lÁtt4 Ê.,! !6 dàl,c ín! dé dirlitc qú, o doornlnb m .i.ro ilrntii.âao lrdivÉuah+t .6 c.d. C(úrr do Á!e.ú.rnto ,}t{á?' ou n
..tenô, !eq.ê.§a r.i rulcnrôos d. pÉ! orn rs L.AillátôÀr € É,tus rigonre!,

cECtÁÀO .r'de $r., p.D !ú4rÍ lr.Bpróe*t . !.!úEré lúids dc iâJ.!., alos diJ,rro. d.3 .3p.cds s@içc6 :$ iôra5 e t€!ôr,@ {rc
E'áéo d6 P.Elb.. . C@ngldrla Gúd J. Jctdçâ .droq o Pí.úrío.no CGIPB Nq 0O-*20r4, dorôr*êrÉ. !,ôúÉo do uô cat€o e6 to..s 6
álor r.lorB3 ê rqêl.âr§, lr§iq áil, srr, obillrd! Fl..d:âíão Erréiúdd.r @'ram 6 .ór0o ür,cr (roÍ .rõrÉro: s./o Dlút t: aBcrzr1,.
Írx4 e .le@ ídfr1. qd! aurdii€çáo ,Ér..d. p.ra no.sa Sc.?cn!ê pcde .êí enâ@aa I yê.,,§.câ ánrs! lcEr q@nt9 toí es,il
âr-aê. do §ile !o 

_' ít rr..r í. JÉ*(a d! Eslado da Píre,:br. hd.rêlo íra í(o(e!çJrrtr .,rp..r*.úi€.ro.dbitãlÍ

A .utq,6Éô c§lát ,!o d6oJ@Àro ra ÍdB do quc m ê3tà o tà'ã .'r :s. .la :.i rêIÉà.a , ,r.Ê:É ,|!,1NUPA cOr.1ÉÀClO OE
EqlPÀilENr-oS É FERRÀr€lllÍÂs LIOA - E?P t,à. p.ss6 de !s d,:em!rF:rF 4 ft36r5 c.!3á6itj:ãs ils r.rêB t!;r:3eúa.. nr ccolr
3ús1rico0ô Fdo d. o.€..§i MÂrli/PA COMERCK, O€ EOUIPÂ|aNÍOS E F:!i,RA{ EliiAS LTDA - EPP 3 Ê.}:nrbJi:ôcê. úri.á o 6rclu!i!a.
$rrà rÔrc6rd-,rú.tofe nc àicsniJoo . ey. c.íó.ê

BÉ O:CL^1Â';ÁC êi oflrcâ .h 26'06,/2011 o9:1t:25 {ho- roc.,i ê!.?r.ã .. *s'!4} .. z!:e:r:3r., ;aiil ,-c iaiai. À:,!aíc as{rs &
a§(..rÍ: oÂn. ri 13'. !e!s §§ :o Ê 2! ca |la z?C{'l!Oi, .fo lõr$5 . -::.,.i!: êt:9: .-r:_-=.r ,-íet: . a(1i:.:3r l!j,:a, ..
llleÉr oc aa17,. À:ciacç 6m1tr, preá !êr 6.lt?.r.c ór?! aiil a er!:!a! lJÃriLPÀ cou=:ia n! êeiriP q:llios ê ;EeRÁMa!{TÂs
t-TDÀ . EFe JJ í. i6*_n rêlo.ftdcae,. !.:.J a,sràe
Pr,. .Jdroí6! ht'5 d! rlria.5 €rite a:. ãi.Je:!k :'! '.:.:.-ii!.:::r-'-:-:ji_i:-{:ai;.:ra:::tt..:aái,E1t.zrà.

Â.cn$.á nlrb i-,:r.dé. àj3? ..ç:::r. r: E§: r.à, = 2ÉJ321!3 rr::1::6 .1§. ;:ij
'có6ico ó. AltealioCô Disist at!34:€'if4ã19ú §a-'
:L9si§tr§ó.. !ta.ni..: i.e:r,r..r f,3i<<. .:6ár. ia.:r?-ú:2. *idr=.É16. i ?li?r,. _3 a§éê-,:. i:.:a:,2ara L€i
Erld!3: i' 3 ::. 2'j!i, !í :feã :. -: . 

=:!- ; . :.?'xE -_= § C.:Z-.t.

: :€'d:: . €:i;. t- !
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Ministêrio do Planejarncnto, Orçamento e Cestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informaçào

Sistema Integrado de Aclministração de Scrv'iços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Uniiicacio cie Fornecedores - SICI\F

Declaração
IJcclar:rrnos:ara os:!;:s ::e'.'i:::s :':3 L.i t:' 6.§ô§. l]t 1993. cctÍ<,'ra< 1.-r,:r:r:en:açãc atr<s:rizia :.r.à re§ls_lro :_-o §iCÀF e

:rrq.rivacia na UASC Çad:-sua,!o::, q:e a rin:ação Cc to:aerccior no aror.rei:o é a seguil:e:

r]NPJ / CPI:

-.azão Social I Nome:

lrturcz".|u,idica,
Dornicilic Fiscai:

Urid.rit Cr:i:si;:i.-,:":

,it!riiiai: !ccei:r::::

Ei ie:eç::

i )r;-,::â:::

- =çe:1r::-to Je i-.:-r

Ol-993-n5/gAAl-9 i vJda jc êc Çeé:.szc'. 10ll]/2018
À{ÁNU?A COUERCTO DE EqUi}âME}iTOs E FERRÁME]§TÂS LTDA 

/

SOCIEDáDE E!,gts.ESÁAL1 LÜ.IG'ITIi.1

ó&iíA - lspiriro Saaro êc ?reira. Sl
ráo:87 - CE".iTi.o ÊE i1--',r:.-'-Lt-ift+ í]itclÂ§ RE§ER\rÀ5'5P

!51t-lrjç-r - cs*Gâclo PoR âfàcàDo ,E LiiroMo\Els, cÁ.r,{ro};ETÁs E

rilltrráBls,rollos E ü5Àr9s
*L.á YERÉâIOR ESTSVO DE FÉlJÊ. i.1'í - Êp:áro Saato d. Piar.al - SP

C,ss
Nada C,oosta

Ocorràociasln:pcdit;Ési:1,ji!ctat: NadaConsta

Nivris validados:
l - Crcd.nciamento

ll - I'labiiiração Juridica
- '! - Regularidadc Fiscal r 'l rabalhista Fcdcral

Ü Recciu Vali<iaclc: O4/07/ZOI8 //
[GTs valiclade: 28/06/2$18 !,
INSS Validadc: O4/Oi/zOlS 

/,

Trab:riirista ValiCeCe: $9/ |2/ZOIS 
/ rnpi"7"r 't.,r'ist jus bricertidao

í\' - Rcguiariciade Fiscai Estadual/Municipal:

R.cci6 EsladuayDistrital Va[dads 13/A8/2A18

Rcccita Municipal Validade lz/09/201t

i-l - QualiÍcação Econô m ico'Finance ira - Vaiidlle: / 3l/O5/.2019 /

Iadicts CaiculaJos: SG = 1.73;'LG = 1 65; LC - 1 65 -

Patrimônio Liquido: R§ 0,00

Ettr decl:Íâçlo É uE! simplcr consulta nío tcm cícito )cgal'

ii,ririio er.:: LBi06i?018 l1,.?5

CPF: i;ó8.1i0.328-10 Nome: LUIZA SI\'IAO jACOB

I

('1
^\\_'/(. ..\
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLH]STÀS

:lome : MÀNUPÀ COMERCIO DE 3?J: pê_tvtENTCS É i?ERRÀI.,!EN!À.S
(IYÀT,D.IZ E f :i:ÀIS) Ci.lP--: 0-r.993 .

Cerridãc n" : i52358975r/20i8
Sxpeiiçãc: i8/06 /2AiE, às 05:24:06
tial-idade: !4/L2/zoLEl i6O icercc e oitenra) dias,
cie sua áxosd.ição .

I]P.9L:
1j<1)ca!-::

cc:]-L 3qcs oâ i).ã::

:ej:titica-se rue UÀlrllPÀ COiÍERCIC t= EçrjIPÀMENTOS E FBRRÀUEN?ÀS EIRBL:
(lLr.TF.:Z E ?It:.liSr, ::.s:-:--c(al l:o Cl.r-?J e(Jl. i] ::'

O 3 - 0 9 3 . 7 7 5 / I O O 1 - 9 | . §-iC CCNSIn j.3â.3o Nacicna, de Deved.c=::s

Certiiãc e::l:-L:da c3:ii bas" :--3 e::. 542--i da Ccnsolidaçãc <ias Lei-s âc
r-Fl^ã-L.. :--=r:=--=i- 

" " 
À= ir.'lh. âê,ô11

-..J ;ai-,'..-:^ :.-:- r -, =-::.::-,.=- :- :=-:::._ lo i'::br-:-uI Sup:l::,:- .::

:=1.b-.:::e'.s dc ::a:al:-: : =s:ãc a::a-:zaios a:é 2 (cicis clãg
âlLêrioi:es à iaca ia s;a el{rei:cãc.
\o câsc ie tressca ;j=Íi-:e, a 3=::::ãc â,es:â ô emp-'-Ésô er reiaçãr
a r-cdos os seus esLabêie:iÍ.enlas, agêiic:as ou fiiiâis.
A aceitação Cesta certr-Cãc co:]cicrona-se à veriflcaÇaÕ de sla
auleniic:daCe no poria- do Tribuna- Superior do Trabal-ho :ra
lnt erne E ( h L t p : t' / w utw . : s r-- . jus.:>:) .

C=rLrCãc eniEida gra:r.:i:atnerl3.

ÍNFORr4ÀçÃO TMpORTÀ!ÍrB
Dc Ballcc Nacior:ai de D=veCo::es 'j-rebâlh:§;as :onst.rlr as dadcs
r:ecessát-ios à icierrtijicação das pesscas naturais e ju:íi:-cas
lnad.j.mplenLes pe=an-.e a JusEiça oo frabal-hc qr':anto às obr:-gações
es:abeiecidas em sent-enÇa condenaf,ória t--r:ansi:ada e:n luigadc 3!: e:-'

eacrcl:s .:d:cia:s :l'ei'=-i:-s:as. ::tclls:'ze :'-! :oI:3e::.::. 'e a'-s
:::;l;::ãl't:os c:ct.j.i:::c-á:jtJs. : :-::,f )'áriaS, a ;:S:es, Z

.::iciune:.:cs cr',r a ::ecr:li:.::t.--i-,t:s ie::rr-i:-::,,:c: :tr' ia!,' c.i ;:::::::::-'
:: exc:r-:Ção ce iccrdcs ---:,aios pe:-111:3 c ]:::':i:á:tr' :-"1-::: --::

T-rabãlho ou Comissão da Ccr:c:Iiaçã.o ?rév:'ã.

:É rL---
l:r::trãc ;ã: ,ie :esponsab: i'. riade cios
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BRAS!L Acêsso à informaçio :aai ar:i.

7€- 
ReceitaFederal& E

t

MrNrsrÉRro cÂ :-AZENDÂ
Secretêria da Recêite Fedeíal co Brasil
Procu.adoria.Geral da Fazenda Nacional

cERTtDÃo NEcATtvA DE DÉBtros RELATtvos Aos rRtBUTos FEoERATS E À DivlDA Á.nvA
DA UNIAO

Nomê: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 03.093.77610001 -91

Ressal\,zco : ::.:;j ar ê ;aze1óa :\acicilal Çobrar e inscrevef i.luaisquer cividas c€
Íeseansabiicec: C: su,:,l" iassivc acinra :dentiilcâoo que vierem a ser apuÍadas. é ceftificaio ara
n5o consiam p€io:orias eri sgu ngme, reiali/as a c.edilos t.i5utários administrados pela SecreiaÍ:a
da Rêceila :ederã! og Srasii |RFB) e a :nscrições ern Díyidê Ativa da Uniâo (DAU) junic à
Prccuredcíiz-GeÍei c?- F.Jence Nacionai (PGFI.l).

Estê ceddêc é \'àiíde pêG g estabelecimento matr'z e suâs :iliais e, no câso de ente íedeíaitvo, oare
todos os órçiaos e iJndos públicos da administração direta a eie vinculadcs. ReÍe.e-se à siiuaçác co
sJjeito pâss:!ô 1c âÍrbito ca RFB e da PGFN e abrange i:clusi\,ê es contribuiÇóes sociais previsias
ras alii'isas e'a'i'Co parágraic único do art. 1'1 da Lei r" 8.2'12. ce 24 de iulho oe 199'1.

.: aa".-ÉÉÉ cesia Çeriidão está coni;ci?nada à '.eíiíicaçâo de sua autenticidade na lnternet. nos

sírúere_ms <httF:;.iríb.goy.br> ou <hltp:11',vw'â.pgin,gJV.bP.

aeriidâo emi:ida graiuitamen'.e com base na Peíaria Cênjunia RFBiPGFN n' 1 .751 de 2i1ol2C14
Emii:de ás 10;32:48 do dia 04106/2016 <hora e data oe 5-asil,a,.
Váliia até rJM212A18. /
Código de conlrole da certidão: CE4D.F6F6.561C.D1A9
Qualquer rasura ou emenda invalidará ests documento.

i\ova Ccnsi.;llÉr

r-l\
\t'

t--1

t-riÉr@à!É.|E.it'tÍ*'dcF âEa'l.l:anã!ry'í:<iÍtt'rs'-t'-j.rnJ:i:Éi::_ã!"":--T É6"É'x=_ i:'r_:
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Certiiicado de Regularidadr tlo ['GTS - CRI:

Inscrição: c3093775,/ooa r-s1
RAZão SoCiaI: I'IANUPA COTIEF.CIO D€ ÊQUIPAMEN-oS E FERRAIíENÍAS LTDA

Nome Fantasia : ['IANUPA REPRESEHIÀCOES

Endereço: RUA vER ESTEVO DE :ELIPE 217 i pÂLQ E CÀ Ê:GUÊlÀc / ÊSPIRI:O
SÂNT3 DC PITFAL -] SP,/ 1399O.DOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conÍere o Art. 7,
dí Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiíica que, resta data, a
êmpresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia cjo Tempc de Serviqo - FGÍS.

C presente Cer:i:cedo rêc se;-,';Z c: p:ovê ccntie co3rançã de quaisquer
Céa::ls -€ieíeriEs ã :cit'ib!.ç:es giou er::rgos ieyiaos, Cecorrentes
d?s,:;:igeções i.ir 3 .-CiS.

Vâtrtlâo€: :'i, :' L.,:: ê -> J-_ :'r-> :

CertiÊcação Número: 2i1SC53L1i 1151524368C79

I;rÍ1,--nação càride eÍ:"r 18/'/06i'2018, às 06:20:33

A utilização deste Certificado
condicionada à verificação de
wwwlcaixa.gov. br

para os fins previstos em Lei está
êutenticidade no site da Caixa:
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ú%(rrzaúpi" de €ams<az
Estado de São paulo _+*

Preíeiturade
GNPJ u. 4 6. 5 23, 02 3t0 00 1 -8 I

Porser a erpressão da vq1d6jg, firma (§ o pieseii:e

ffi;:,::ü#:':"L'l,i11l;,*.ll*'a; 1 rrasa José Rodrisues <,o

IEEàBrla uuoicipal de Ucitar 
o n - 40'523 o23rlooor-8t, através 6a

ffi ;5;,f '[i:'":]'J;,",';Ji^::"J,,.-;'**":ili*tr1,*
êsio9ê.i?6./ooô:r."rn"..*oHroffi ,.l.frl;r;:::::;U::";:.rL;.§*.'i4 àEtonia Jârdün á São João da Boa l,ista sTno - *l . ;Eáràa,-a _ sento Artonio do Jardirr: _ sp _ cEp orr*""",1*""o 

meh.os - Bai*o santa
goer gso*, o km, 16lugares, tipr: núcruonibu-<,;;;.";;;""*: 

ffi::".;:::;
ffi ::tf:,J1""'il"'j;:-. PA 668/'os, *",r*." * crausuras . 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

oogl2ot8, Do PREGÃo PRESENCIAL N. OO9/2018, DA PREFETTURA

MUNICIPAL DE MARAGOGI NO ESTADO DE ALAGOAS

1. OB'ETO

O presente termo de referência para adesão a Ata de Registro de Preços

da Prefeitura Municipal de Maragogi/AL, tem como objeto a aquisição de 01 (um)

veículo de transporte sanitário 0KM, com capacidade para transporte de 12 (doze)

passageiros e com acesso a 01 (um) cadeirante, com poltrona móvel, potência de

130 CV, distância entre eixos de 3.682 mm, combustível diesel, tração 4X2, direção

hidráulica, câmbio manual, atende a resolução CONTRAN n. 316/09 e/ou outras

que a sucedem, com alteração de marca-modelo junto ao registro do DENATRAN;

em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Irupi/ES.

2. TIPO DE CONTRATAçAO

2.7. Os serviços a seremcontratados enquadram-se como serviços comuns, nos

termos do un. 1o, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, poÍ possuir padrões

de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no

mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalldade 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 nâo tenha participado do

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
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§ 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

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

§ 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 adesão, desde que não prejudique as obrigaçôes

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

órgãos participantes.

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

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

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

preços para o ór9ão 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 órgãos 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 contrataçôes, inFormando as ocorrências ao ór9ão

gerenciador.

§ 8o É vedada aos órgãos e entidades da administraçâo públlca tederal 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 ã ata de registro de preços da Administração Pública Federal".
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3. JUSTIFICATIVA

A necessidade da aquisição do referido veículo se deve ao fato de que o

Município de Irupi/ES encontra-se em plena expansão demográfica diante do

desenvolvimento socioeconômico que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos,

que acarreta por via de consequência aumento da demanda em atendimentos

médicos especializado em outros Municípios.

Na necessidade de que os munícipes devem possuir atendimento

especializado de média e alta complexidade e, para isso, e de suma importância a

existência de um veículo apropriado para transportar pacientes com agendamento

prévio, dando conforto e segurança aos transportados, evitando que os veículos

pequenos realizem muitas viagens para suprir a demanda de transportados,

proporcionando também economicidade.

É de extrema importância aquisição deste veículo para o Município, pois

garantirá maior conforto, comodidade e segurança aos usuários que precisam se

deslocar até outras cidades para atendimento médico especializado, a fim de

realizar exames, tratamentos, hemodiálise, entre outras necessidades.

Preços é

licitatório.

Considerando a urgência na pretensa aquisição, a Adesão de Registro de

a forma mais célere em detrimento da realização do procedimento

Desta forma, a Adesão se configura como meio fundamental e
necessário para a aquisição do objeto em tela, sendo neste caso a forma mais

célere.

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

Registro de Preços n.o 009/2018, da Prefeitura Municipal de Maragogi/AL, tendo

como compromitente a empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAS 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
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atendem a necessidade atual da Administração, conforme confirmam as propostas

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

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

Administração tem urgência na aquisição do veículo da referida Ata de Registro de

Preços.

Encontra-se este processo instruído conforme a Lei Federal

8.666/1993, Lei Federal LO.52o/20L2 e Decreto Municipal n. 24.267,

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

n.O

que

1. Prévia consulta ao órgão gerenciador;

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

gerenciador;

3. Consulta ao prestador dos serviços;

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;

5. lustificativas 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.

A Secretaria Municipal de Saúde adotou todos os procedimentos legais

para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva Ata de Registro

de Preços do Pregão n.o 0057/2018, tais como:
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3.1. JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO A TOTALIDADE DO ITEM

Como é de conhecimento geral e legal, uma Ata de Registro de Preços

não pode ser aderida na totalidade de seus itens, mas apenas no quantitativo de

50o/o (cinquenta por cento) de cada item; porem tal situação informada no presente

termo de referência foge à regra, por se tratar da aquisição de apenas 01 (um)

item revestido do caráter da ind ivisibilidade, motivo pelo qual a adesão aqui

retratada envolverá a aquisição do item em sua totalidade, não infringindo com isso

o Ordenamento Jurídico Pátrio.

4. DESCRIçÃO DA CONTRATAçÃO

Valor total
(R$)

R$ 191.900,O0

Item Especificação Unid, Qtde
Valor unitário

(R$)

UND o1o2

A aquisição de 01 (um) veículo

de transporte san itário 0KM,

com capacidade para tra nsporte

de 12 (doze) passageiros e com

acesso a 01 (um) cadeirante,

com poltrona móvel, potência

de 130 CV, distância entre eixos

de 3.682 ffiffi, combustível

diesel, tração 4X2, direção

hidráulica, câmbio manual,

atende a resolução CONTRAN n.

316/09 e/ou outras que a

sucedem, com alteração de

marca-modelo junto ao registro

do DENATRAN; em atendimento

a solicitação da Secretaria

Municipal de Saúde de Irupi/ES.

valor total

Valor Total: R$ 191.900,00 (cento e noventa e um mil e novecentos reais)

R$191.900,00

R$ 191.900,0O
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5, PESQUISA DE PREçOS

5.1.Os valores unitários de referência foram obtidos através consultasdos 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 ORçAMÉNTÁRIOS

6.1, As despesas para a contratação 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: 080001.1030100012.016

(Manutenção dos serviços de transporte da Saúde), elemento de dispesa

449052(Equipamento de Material Permamente), fonte de recurso 1201,

recurso emenda parlamentar.

7. CONDIçõES DE EXECUçÃO

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

expedida pela Secretaria Municipal de Saúde,

8, PRAZO PARA EXECUçAO DOS SERVrçOS

8.1. Os serviços deverão ser seu início no prazo de 24hs (vinte e quatro horas)

após o recebimento pela empresa da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria

solicitante.
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9. DA PROPOSTA

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

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

acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

10. DA FTSCALTZAçÃO

10.l,Fica designado como fiscal de contrato a servidor municipal a Sr. Adailton

Augusto Gripp e como gestor de contrato o Sr. Roziel Estevão Olavo, devendo

ambos emitirem relatório de recebimento do veículo adquirido pelo Município de

Irupi/ES atestando a adequação deste ao descritivo do presente termo de

referência, bem como que as alterações de marca-modelo encontram-se em

conformidade com o registro do DENATRAN.

11. DO PAGAMENTO

11.1.O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de IRUPI, em até 30 (trinta)

dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, diretamente no setor de

compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em

conta corrente indicada pela contratada.

11.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento

em papel timbrado da empresa informando a Agencia do Banco do Brasil e o

número da Conta a ser depositado o pagamento, não será aceita a emissão de

boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

11.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

11.4A nota fiscaUfatura deverá ser emitida pela própria Contratada,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos

de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJS.
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12. OBRIGAçAO DA CONTRATADA

12,1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as

despesas decorrentes da boa e perfeita entrega do objeto e, ainda;

12,2. Efetuar a entrega do objeto licitado em perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

12.3. As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Edital. A

garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade

com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele ofertado pelo

licitante na proposta, se for o caso;

12.3. Responsabiliza r-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com

os artigos !2, 13 e 77 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de

1990);

12.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

12.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previsto, com a devida comprovação;

12.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

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

licitação;

12.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.



'ÉiÉ{-"r

r
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.1. Receber o objeto licitado no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus

anexos;

13.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das entregas

realizadas com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimento;

13.3, Comunicar à Contratada, por

irregularidades verificadas no objeto

corrig ido;

escrito, sobre imperfeições, falhas

fornecido, para que seja reparado

ou

ou

13.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,

através de com issão/servidor especialmente designado;

13.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a entrega do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

13,6.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de

Contrato. bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13,7.A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não

superior a 60 (Sessenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços

reg istrados em Ata.

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.

13, OBRIGAçÃO DA CONTRATANTE
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15.1. Em caso de omissão do referido Termo de Referência os q uestionamentos,

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

IRUPI - ES, 17 de Janeiro de 2019.

cleidissêgal de Oliveira

Secretária Munic3pal de Saúde

15. DAS DISPOSIçóES GERAIS
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DESPACHO

Cumpridas as formalidades legais da Adesão da Ata de Registro de
Preços n"09/20'18 do Municipio de Maragogi/Al, remeto ao Chefe de Gabinete
para deÍerimento, em sequência Setor de Finanças para dotação orçamentária,
assim para dar andamento no devido processo.

lrupi/ES, 14 de Fevereiro de 201 I

.4frL-
ROZIEL ESTÉIIPOLAVO

Secretário Municipal de Aâministração e planejamento
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lrupi/ES, 15 de Março de 2019

DESPACHO

VO

mrnistraÇão e planejamento

Encaminho ao Setor de Assessoria Jurídica da Saúde para emissão deparecer e análise da minuta de_Arjesáo a Ata de Registro de preço Og/201g, doPregáo Presenciar n' 009/2018. processo Adminisíativo n" 0g21t26-02-201g,
para Adesão de veiculo popular, para a Secretaria Municipal de Saúde.

ROZIEL EST
Secretário Municipal de Ad
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DESPACHO

Cumpridas as formalidades legais da Adesão da Ata de Registro de

Preços n'009/2018 da Prefeitura Municipal de Maragogi no Estado de Alagoas,
do Processo Administrativo n'007212019, Contrato n' 003/2019, remeto ao
Chefe de Gabinete para emissáo de portaria para nomeação do servidor
Adailton Augusto Gripp como fiscal do referido contrato e o servidor Roziel
Estevão Olavo como gestor do mesmo.

lrupi/Es, 17 de Abril de 20í9,

ROZIEL E

Secretário Municipal de

OLAVO

inistração e Planejamento
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CO\TRA'['ADO:

PORTARIA N" 054 de 22 de abril de 2019

ATO DE DESIGNAÇÀO _ }'ISCAL DÊ CONTIi.ATO E GESTOR DE CONTRÂ]'O

PI{0CESSO N' D.\T-{: r8i0li20 l9
ÂTA DE REGISTRO DF, PREÇOS N' 009i20t8

PR[(;ÀO PR[SENCtAL N' OO9/20I8

CONTÉ,ATO N": 00i/2019 L]\IDAI)E GESTORA.

NIAITUP,{ CONíERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
LTDA.

R$ 19t.900.00
CNI'J: 03.093.7761000I -9 I VALOR DO CONTR.{TO:

\ ICETCIA: A partir da datâ d0 assinatura desta Ata até 3 li l212019

] D,\T.l. DA ASSINATURA DO COI{TRATO t 5/0i/2019

OI}J ETO:

Contratâção de empresa especializada no Íbmecimento dc 0l (uni)

rreiculo de transpone sal1ilário OKM. com capacidade para transporte de

l2 (doze) pa-ssageiros e conr acesso a 0l (um) cadeirante. com poltona

ruróvel. potência de 130 CV, distância entre eixos de 3.682 nrm,

combustível diesel. tração 4x2. direção hidráulica. câ'mbio manual.

atende a resolução CONTRAN n. 316i'09 e ou outras que a sucedem.

com alteração de marca-mocielo junto ao registro do DENATRAN; em

atendimento a solicitaçào da Secrctaria Municipal de Saúde de IrupiiES.

CONSIDER.ANDO que os órgàos públicos devem manter t-tscal fonnalmcnte

designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERAND0 a Lnstrugão Nomrativa n. 010/2015, a qual dispõe sobre o

controle inerente aos contralos. incluindo os relacionados ao scu gerenciamento e fiscalização.

desde a formalização do conlrato ató o seu arquivamento.

CoNSlDERANDoqueasprincipaisatribuiçõesdosFiscaisColrtratuaiS
encontlam-se descritas na lnstrução Ncrrmaliva n. 020i201 5. no aí' I 8, dentre elas:

Acompanhar. llscalizar as aquisições. a execuçào dos sen'iços e obras contratadas:

o peÍiodo de vigênciaFiscalizar a lltanutellÇão. pela cotitratada. durante todo

contralual das condições de habilitaçào e qualificação'

docunrenlos neccssários à avaliaçào:

Dados do Contrato

07212019

Secrctaria Municipal cie

Satide.

com a -solicitação dos

'1
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Notiticar a contralada quando da ocorrência de incxecução cot.lttatual ou errr caso de

falhas na execução do seniço. eslabeleccndo prazo para manifestação por parte da

contratada e para o saneâmento das irregularidades constatadas, e dc cicntillcar o

gestor do contrato quanlo à notiticação;

Instruir processos de aplicação de sanções administrativas decorrentes de inexecução

conlratual. dcsde que a contÍatâda não sane as irregularidadcs constatadas, propondo a

aplicação das sançõcs acü'ninistrativas à Contratada. enr viltude de inobservância ou
'desobcdiência às cláusulas contratuais e insttuçôes ou ordens da Fiscalização,

encarninhando o rettrido plocesso ao gestor do con(rato parâ apreciação;

Encarninhar por escrito. ao gestor do contrato, questões relativas a quaisquer

problemas detectados na prestação do serviço, que tenhanl in,plicações no pagamentol

Recusar. coü a devida.iustificativa. qualqucr material ou serviço prestado fora das

especillcações constantes no instrumento con$âtual, bem como qualquer documento

ou Nota Fiscal apresentados em desacordo:

Êstabelecer prvo pam correção de eventrais pendências na execução do contrato e

infornrar à Autoridade Competente ocorrências que podem gerar dificuldades à

conclusào dos sen'iços ou a entreqa de bens:

O acompanhamento e a fiscalização da execução dos contralos, objetivando a

veriÍicação do cumprimento das cláusulas contratuais e as condições estabelecidas no

instrumento contratual;

ô

Observar o cumprimento. pela c()ntratada. das regras técnicas, científicas ou artisticas

previstas no instnlmento contratual, acompanhando todas as etapas da exccução do

aj uste.

CONSIDERANDO que o gestor dc contrato tem grandes responsabilidades pelos

seus resultados, devendo observar o cumprimento integral das obrigações contratuais, entrega

dos bens. execução dos sen'iços e Lrbras;

CONSIDERANDO que a Lei no 8.66(r/91 atribui ao gestor autoridade para

:conrpanhar sistematicamcnte o descnvolvimento do ccntrato, o que lhe possibilila corrigir.

n!1 àmbito da sua est'era de ação e lto lenlpo ceno, evelttuais inegularidades ou distorções

:ristt es-

'l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI- ES
GABINEÍE OO PREFEITO

CONSIDERAi{DO qr.re as principais arr.ibuições do Gesror cle Contrato são.
dentre outras:

Verificar se na entega de tnateriais. ua execução de obras ou na prestação de serviços.
as especificaçôes e as quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido n<r

instrumento contratual:

Anotar em Íbrnrulâ'io próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
crontÍato. determinando o que tbr necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, -iuntando, tempestivamente, 0 processo de contrataçào;

Solicitar à unidade conrpctente esclarccimenros de dúvidas relativas ao contrato sob
sua responsabiiidadel

Comunicar à unidade competcnte eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou
execução do objeto. benr como os pedidos de prorrogaçâo, se for o caso;

Receber e dar o encaminhamento devido às dúvidas ou questionamentos ttitos pela

contmtada- centraliztrntlo as i nlorntacões:

:

Zelar pcla fiel execução da obra ou de serviços contratados, sobretudo no que

concerne à qualidade dos materiais utilizados;

Acompanhar o cumprinento. pela contratada. do cronograna fisico-financeiro
estabelecido. encaminhando a autoridade competente eventuais pedidos dc

modiÍicações. substituições de nrareriais e equipamentos, fblmulados pela contratada;

N,lanter controle atualizado dos paganrentos efetuados, em ordent cronológica.

observando para que o valor do conlrato não seja ultrapassado;

Iteceber e atestar as notas fiscais e encatninhá-las, nos autos do processo rcspectivo. à

unidade competente para pagamento. após conferôncia completa da documentação

necessária para tal:

Contiontar os preços e quantidades collstantes do documento Í-tscal com os

esrabelecidos no contrato, bem couro as nredições dos serviços nas datas estabelecidas,

rntes de atcstal o documeuto fiscal:

: -i - r ':'.r'.:.:-.. ', r .'l! la!Ll;illi,,: r's tltlcr:tllctlltls [isclris. L1 necessano;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI- ES

GABINETE DO PREFEITO

;§.

a Acompanhar a evolução dos preços de mercado ret-er.entes âo ob-ieto contratado;

Receber e encanlinhar à Adnrinistração os pedidos de reajuste,/repacluaçào
recquilíbrio ccdnôrnico fi narceiro:

c

Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

ApresentaÍ, n'rensalmente ou quando solicitado. relatório circunstanciado de

aôompanhamento de execuçào tla obra ou do scrviço contratado, bem conrcl tla entrega

dos bens:

ln lomrar à Adrninistração as ocorrências relacionadas com a execução do colltrato que

ulÍrapassarerr a sua competência de atuação, objetivando a regularização das làltas ou

defeitos observados:

Comunicar à unidade corlrpctente- lbrmalmenle. ilregularidades conretidas c sugerir a

penalidade- após os colllatos prévios com a contratada:

Atualizar. mensalmente. u; inforrnações relativas a nrào de obra eletiva junto à

unidade competente parâ tlns de pubhcaçâo no Portal da Transparência.

Designação do Fiscal do Contreto e do Gestor dc ContraÍo - Memomndo

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE

TISCAL PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR

O GESTOR DO CONTRATO INDICADO
\A EPÍGRAFE E DÁ OU.IRAS

PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:

Art. 1". Designar o sr. Adailton Augusto Gripp. scrvidor Público Municipal, Matrícula no

232475. lotado no setor de Secretaria -\lunicipal de Saúde. pala excrcer â funçâo de Fiscal do

Contrato n" 003/2019. que reprcsL.ntará a Secretaria peratlle o contratado c zelaÉ pela boa

O Prefeito do Municipio <le Irupi. Estado do Espírito Santo. Valmir de Almcida Montoni, no

uso de suas atribuições legais;
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PREFEIÍURA MUNICIPAL OE IRUPI- ES

GABINEIE DO PREFEITO

r\icuçào do objcto pactuado. exercendo as atividades de orientação, tiscalização e controle

irrcvislas na tN 020/2015.

Art.2". I)esignar o Sr. Roziel Ester,ão Olavo, Selvidor Público Municipal. Matrícula n"

234271. lotado na Secretaria Municipal de Administração, para exercer a função de gestor rle

contrato n" 003/2019; que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa

execução do obieto pactuado.

{rt. -19. À irrcscntc Portaria cntra i:nr vigor na rlata da sua publicaçào

a Registre-se. publique-se. cumpra-se c arquive-se

Prefêitura Mur.ricipal dc lrupi - ES. 22 de Abril de 2019

â tr rIe .4lmeida Ilontoni
PreÍ'eito Municipal

Ceítidão dê Publicação

Certiíico para os devidos Íins nos tenno§ da Lei Orgânica Municipel' que

a prêsente Portaria Íoi
de Abril ds 2019.

icade no quadro do aviso dâ PreÍeitura em 22

de Gabi n€te

I

t
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Guaçui

EXTRÁTO DO 20 TERIYO ÂDIT1VO
DO TERMO DE COLABORACiO NO.

002/2018.
P.ocesso no. 583/2018
Âdministróção Pública Municipôl:
PMC

-.qÍgànlzôçã-o dà Sodedôde Civll:
'rsnTUtçAO aDVENT]SÍA" DE

EDUCÁçÂO E ÂSSISÍENCIÂ
SOCIAL ESTE ERASILEIRÂ . ADFA.
obleto: o presente Termo Aditivo
tem por objegvo a Prorrogação do
terúúde colôboração no (102/2018.

O prazo de ügência do termo flaa
pÍormgado pelo pr.zo dÊ 12 (doze,
mêses, a contar de 04/Íxl2o19.
Valor: R$ 1.037,182,94 (um
milhão, trinta e s€te mll, cento e
oitenB e dois reais e noventô e
quàro reÔtàvos).
Ootação Orçamentária:
04.06.0r.00 - 08.244.0008.2.0053
-3.3.50.43.00 - 1.31i.0000
04.06.01.00' 08.244.0008.2.0053
- 3.3.50.43.00 - 1.390.0010
(x.06.01,00 - 08.244.000a.2,0053
- 3.3,50.43.00 - 1.00r.0000
D.ta dê Ásshatura: 04/0412019
SecretâÍiâ Municipal de Âssistêícia

^vrsoO Consórcio Inlermuarcroal óe
Sôúde da Microrreqião d9 Caparôó
- CIS MICRO - CAPARAO, ins€nLo
no CNPJ no 03.687.359/0001-77,
lorna públLco ô toclos os .íedores
que queiram recÍamôr créditos
Íin.ncetros no exeÍcicio de 2013,
pàrà realizaaem atrôvés de
p.otocolo na seclê da secretariâ
MuniciDôl de SaÚde do Municí9io
dê G!açuí'ES, no horário das
08 às 11 horas e dôs L3 às 17
horas, óe sêgundà .i sextô-
feira, ôpresentôndo todos os
documentos que comprovem
o cÍédrto, para ser ôoalasado
pela comrssão nomeêdô atràvés
do Decreto no 10.967/2019,
sob penà de cancêlàínento dô
dividr. O protocolo com toda
ô documentaçáo deverá §er
realizada até o diô 17 de môro
de 2019. Â falta de comprovação
dos crédltos rmportará em
cancelamenro do mesmo junto ôo
Consórcio,
Guaçui-ES, r7 de abrilde 20r9.

EXÍRAÍO DO SEGUNOO
rERüO 

^9lTM 
ÂO

coNTRÂTO N.ô 031/2017
contrâtanta: Prereitura
I!unlciOôl de lconhô/ES.
Contrâtadâ: Tecsystem
Íecnologiô em SoÍtware Ltdô EPP.

ObJGtor Contràtôção de empresô
especiàllzada no Forneclmento
de Licençà de uso de locação
de Software dê produção
agricola, bem como imPlàntêEão,
treinamento e suporte lécnrco,
pàra alender às demàndãs do
NAC - Núcleo de AtendimeÍrto
êo contrabuinte, pêra ôleôder a

Searetaria ríunÍca9al de Finânçôs,
vigêncla: O Contrato n.o
031/2017 fica proírogado,
para íins de vigêncla, do diô
17l04l2019 õlé o óia 77lo4lzo2a.
Data de ôsainatuaa:
1/l04l20L9.

JOÃO PAGATIl{I
Preleito Municlp.l

Protocolo 477342

VALOR TOTAL DO LOTE 01, R$
47.900,00 (Quêrenta e sete mrl e
novecentos reôrs).
CONÍRÁÍADÀI IBITIRAMÀ
TRANSPORIÉS, PEçAS E

S€RVIçOS EIRELI.
vIGENCIA: 0l(um) ano.
Ibitrama - ES, 17 de Abril de
20 r9.
REGINALDO SIHÂO DÊ SOUZA
Prêfeito Hunicipal.

Protocolo 477322

RESUI.IO DOS TERMoS DE
CESSÃo DE Uso DE aENs
MóvEts No oo1, oo2 E

oo3/2019
CHAMAHENTO PUALICO NO

oo1/2o18

Olrjoto: O presente TÊRMO é
Íruto do Processo Adminastrôtivo
no 1264/2018, Chômàmento
Públrco no 001/2018, que teve
como obleto a Cessão de Uso
de bens móveis pertenceotes ao
CEDENTE € dêscitos nâ Cláusulà
'6" do edjtal dênomirrdda de
' r'1ÁQUlNAs E ItíPLErYErvTos
AGRICOLÀ§ A SEREM CEDIDOS
PELA MUNICIPALIOAOE" e
novàmente mencioíados no Anexo
I . "DESCRIçÁO DO OB]EÍO",
C€.slonáÍÉr:
- Assocl^çÂo cor,ruNrTÁRra
DO CORI,EGO DO BURRO
FROUXO, sagou-sê vencedorê do
lote "01-.
- asgocr çÃo coiruNfrÁRra
DO CORREGO DO AVEIITUREIRO
- 

^CAVEN, 
sagrou'se vencedorô

do lote '05'.. ASSOCIAçÃO COHUÍ{ITARIA
Do cóRREGo DE sÃo rosÉ
DE IRUPI - AC.ÀSII, sagrou-se
vencedorá do lote "06'.
Vigêncla: 12 (doze) meses.

Irupi/Es, 27 de mãlÍ,o de 2019,

RESU!4O DO CONTRATO DE
aDESÃO No 0O3/2019

Mariô Alice Côrvalho lYendonçà
Moulin

Presidente dô Comissão para
anallsar as dividas do conrórcio.

Protocolo 477551
Sosial

Prôtôcolo 477699

Extrrto de Contlato no
029/2019.

Prêgâo Prêsênciàl no
00612019.

ConEàtantê: MUNICIPIO 0E
DIVINO DE SÃO LOURENçO.ES
cN?J 27 .r74.r27 IOOO\-83
contôt dâ: Âulo PosTo
SÃO LOURENçO LTOA CNP] i
10,985.327l0001-13
Oblcto Contrâtação de empresa
especiôlizadô, parà prestàr
serviço sob demêndà de
lôvôgem àulomotiva nos veiculos
pêftencentes à Írota pópri3 da
Secretôraa tçlunicipàl de Êducação
no ano de 2019.
Vâlor: Rl 33.500,00(Trintô e trê§
mil e qolnheÍtlos rears);
YigêÍrci.:do ólô 17 de abnl de
2019 ôté 31 de Dezembro de 2019,
Dlvlno dê s5o Lourenço - ES, 17 de
àbíl de 2019.

ELEAROO APARTOO COSÍA
BRÀSÍL

PREFEITO IYIUN]CIPAL
COi]-rRATANTE

?.o§cplo 477523

RESUMO DA ATA DE RIGISTRO
DE PRIçOS OlO/2019, EH
OBEOIÊNCI  AO ART. 15 § 2O
DA LEt A.666/93.
OaJETO: AQUISIÇAO DE
PNEUS PARA FROTA MUNIC1PAL
COI'ITRÁTÂDA: IBITIRAI.IA,IRANSPORTES PEÇAS Ê

SERVIçOS EIRELi.

Resumo do Contrato
Dê Parceria

Contratânte: Municíolo de
Ibiraçu. Objetor e5iabelecer à
parceraô e ê coope.ação entre
âs parte§ com vista§ a reallzôr
O "RODEIO DE IBIRAÇU", A
pedido dà SÉMTECLA. Proc. No
ll27 12079-, ContÍatado: G^URI
PROHOçOES E EVENTOS LTDA
- líE, cNPl no 20,685.493/0001-
58, Vigência: 3t/ t2l20L9-
Ibiraçu/Es, 25 de março de 2019.
EDUAN.DO TIAROZZI ZANOTTI

Prefeito Muniopà
Protocolo 477394

EXTRÂTO DO PRII,IEIRO
TER}IO ADIÍIVO AO

coNTRÂTO N.o 039/2018
coít.irtante: Prefeiturô
Munictpal de lconhô/ES.
Contrrtãde: Amandà Ferrari
0liosi Môriano ME.
objêto: cootrataçáo de emp.esa
especializôdô em prestàção
de Servrço de lronltoÍômento
Elelrônrco de segurânça,
conlorme solrcitação da
Secretàrlà tíu nicipal de Educação
ê do Gôbinete do Prefealo.
vlgêrci.r O contrato n.q
039/2018 fica Prorroqado.
pàía Íins de vigênciâ, do diô
L7 lo4l2019 até o dia r7 lc4l2o2o.
Drta de assinatura:
17l04l2ot9,

JoÃO PAGANINI

ADESÃO 
^ 

AÍA DE XTGTSÍRO
DE PRJçOS Í{o OO0O9/2O1â
PREGAO PRESENCIAL PARA
REGÍ;TRO DE PREçOS NO
oo9/2o1a D PREFEIÍURA
HUNICIPAL OE iIARAGOGI NO
ESTÀDO DE ALAGOAS.
CONTRATÂI{ÍE| PREFETTUR
MUNIC]PAL OE IRUPI - ES
CONTRATAOO: MANUPA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
TERRAMENTAS LTDA.
oEJETO: é a conLratação
de êmprêsa especializôda no
Iometimento de 01 (um) ve,culo
de Lransporte sanltário oKM, com
capacidàdê parô lrânsporte de 12
(doze) pôssagelros e com ôcesso ô
01 (um) cãderrànte, com poltrona
móvel, potência de 130 CV
drstâncin entre êrros de 3.682 mm,
combustível diesel, trôção 4X2,
dlreção hidráulica, cámbro manual,
alende a resolução COI,ÍTFUN n.
116/09 e/ou outrês que ô sucedem,
co alleração de marc.-modelo

IÍupi

Icolrha

Ibiraçu

Divino de sáo Lourenço

hoihtrIN.àrrr.oo

Preíeito }{uniciPàl
PÍotocolo 477344

/

PÍefeituras

Cadacica

DIVERSOS

VALT,TIR DE À1}IEIDA MONÍOIiI
PÍêfeito l.lunicipal

Prolocolo 477457

Ibitirôma
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junto ao registro do DENATRAN;
eÍn atendamento ô solicitôção dô
secretarle Munlcipal de saúde de
trupi/ES.
v^LoR TOT L: R9 191.900,00
(aento e novenlô e unr mil e

vlgêncir: 3té 31 de dezembro de
2019.

CONTRATADO: MÉDICOs
TERESÉNSES LTDA
OBJETO OO CONTRATO:
Prêstação de serv eos médicos
especializados em Ginecologia,
Pêrd atendimenlo de pacrentes
usuários do SUS do nrunicipio de
Itorônô-ES.
VALOR cLOgALr RS 91.20O,00
vrcÊtlcl : 12 mesês

COI{ÍRATADO: ALBIANO COSÍÂ
NEGRINI
OE'ETO OO COÍITRATO:
Contrôtação de Empresô
Especializadà em Locação de
Serviços de lluminação, para
rtender o Teatro da Semana Santà,
VÂloR GLoAAL: Rg 7.880,00
vrcÊNcx^: 60 diàs

Irupi/ES, 15 de março de 20l9

2

RÉSUHO OE CONÍRÁÍO

CoHÍRATO N" 0s2l2019

RESUI{O DE CONTRAÍO

coHÍRÂÍo r,to 053/2019

Itaranô, 17 de õbrilde 2019

RESUMO OE CONIRÀTO

CoNTRÂTO N.054/2019

Itôrana. 17 dê abril dê 2019

RESUMO DE CONTRÂÍO

coNTRATO N.055/2019

Itõrana, 17 de abnl de 2019

Protocolo 477296

RESUMO DE CONTRATO

cot!ÍRAÍo N" 056/2019

llàrana, 17 Ce abrilde 2019

RESUMO DE COITTRÀTO

CoNTRÂTO N.057/2019

Itarõnô, 17 de abril de 2019

RESUMO DE CONTRATO

CoNÍRATO Nc 05a/2019

Itardna, 17 de abíl óê 2019

RESUMO DE CONÍRAÍO

CoNÍRATO N" 059/2019

Itàrana, 17 de abrildê 2019

Valória (ES), Quintajeira . i8 deAbnlde

RÊSIJMO DE CONTRATO

coNTRÀÍO N. O53/2019

CONTRATADO: ALBIÀNO COSÍA
NEGRINI
OBJETO OO CONTRATO:
Conlratôção de Empresa
Especiàlizàda em Locação de
SeÍviçog de Sonorizaçõo pôrà
alender o Teôtro dê Semôôã Sãntà,
VALOR GLOBAL: RS 2.910,00
vrcÊNcr : 60 dràs

ltõrônô, 17 de abril de 2019.

Adêmar Schnaldêt
Preferto do tltunicip@ de Itôrânê

Protoc!lo 4773OO

Âdemar Schneider
Prefeito do Municíplo dê Itarana

Protocolo 477304Adomaa Schneader
Prefeito do flurricípio de Itarànê

coNTn^TADOT ÂB:L MENÉGHEL
a-;otrcluves vt

.,BIETO DO CONTRÁTOI
Contratàção a,€ êmPresa Pôra
eíetuàr Íransporte Escoldr dos
alunos da Rede M'JniciDal de
En§no'
YALOR 6LOBA! :.9 r 1.995,65
vrGÊNcrA: c-r;cat2at,a ôté
06lc6/2e':9

COTITRÂTADO: ERCIUO
MORETRA FRTZZERA 77283821791
OAJETO DO COI{TRATO:
Seryiços de Filmàgem e Ediçâo de
vídeo, parô ôtender o Íeôtro da
Semana Santa,
VALOR GLOBÂL: R$ 2.3OO,OO
vteÊrcn: 60 d,as

RESUMO DE CONTRATO

CoNTRÀTO N" 060/2019

CONÍRATÀDO: FUNDAÇÂO
MEDICO ASS]SÍENCIAL DO
TMBALHADOR RURAL OE ITARÁNA
- FÍÍÂTRI
oBJ€TO DO CONÍRAÍO: Contrôto
tem por finalidade firmãr contrôto
d€ prêstação de serYiços de sêúde
de média e altà comple)(idêde
Ambllatorial e Hospitalôí (MAC),
com ô Fu dação l4édico Assiste ncla!
do Trabôlhador Rural de ltarana -
FI\.1ATRI.
VALOR GLOAAL: R§ 94.400,00
vIGÊNctA: auos/2o19 até
3r/r212079

llaranô, 17 de ôbrilde 2019.

RESUMO DÉ CONTRATO

coNTRÂTO rlo 064/2019

CONÍRATÂDO: PROOUçÓES TR
LTDA l'1E
OA'ETO DO CONTRÂÍO:
Empresô Especlali?ãda em Locâqão,
Mo.tagem ê Oesmontãgêm de
Arqurbancàdas, sem coberturà,
para atender para atender o Teatro
dô Semànâ Sãôtà.
v^LoR GLOSAL: R$ 3.000,00
vrcÊNcra: 30 dràs

Itarônô, 17 de abrilde 2019

Âdemàr Schneidêr
Prefe,:: óô Yrn,aii,.,c de liarana

Protocoto 477292

Aclêmàr Schneidêr
Preíeito do Munrcipio de llô.àna

Protocolo 477297

Ad€llrar Schnei.leÍ
Preíeito do Município de ltarôna

Protocolo 4773Os

Ádemar Schneider
PrÊfeito do Nlunicipio de Itarana

Protocolo 477301

CONÍRAT DO: COOrIAC
COOPERÂT]VA ]E ÍRÁNSPORTE
DA RE6IÃO SUDOESÍE SERRANA
oB.lETO DO COI{ÍRÂTO:
Coâtrótôçáo de emprêsô Pàra
efetuar Trànspoítê Escolar dos

-àlunos da Rede Munrooal de
-.}nçno-

íeLor ctogrLr n$ :.ooz,qo
vrcÊNct : 01/04/2019 àté
2610' 20t9

coNÍRÀTO No 061/20r9

Co TRÂTADO: VIAçÃO POR OO
SOL LÍDA I,1É

O§JETO OO CONTRÂTO:
Prestação de serviços de trdnsporte
de passãgeiros em veiculos tipo:
(ônitrus rodoviário, ônibus urbano e
M,cro Ônrbus).
valoR GLOAAL: RS 132.107,50
Yr6êNcrA: !2 meses

RESUMO DÊ CONTRÁTO

It.ranô, 17 de abrilde 2019

RESUMO OÉ CONTRAIO

cot{TR To Nô 062/2019

Itarôna. 17 de abíl de 2019

CONTRÁTADOT GABRIELÂ COSTA
MRREA PAPELARIA - ME

OBJEÍO DO COI{TRATO:
Aquisição de naterial de
expediente (papelaria, êrmannho,
cartuchos de tlnta e correlàtos),
êm atendinrento ôs secretàriôs

VALOR GLOBALI RÍ 5.054,45
vlcÊ cIAr 12 meses

ERN TÂ
Editôl no 021/2019, píegão
presencial, Rêgistro de preços de
locação de equipamentos dlveÍsos
para €v€ntos. onde se lê: abertura
diô 03 de rnâio de 2019;
Lerse-á: aberturà dia 02 de maio
de 2019.

Iúnà/ES, 17 de abril dê 2019.
Gedeâo Nasclmento Menc,es

Cascine Gomes
Pregoeiro

Protocolo 477423

ademar Schnêidêr
Preíêrto do Municíoic de I!arônô

Protocolo 477293

Ademar SchneicleÍ
Prefeito do lvlunicípio de haranà

Protocolo 477298 RESUI'IO DOS €ONÍRATOS
CHAH^DÂ PúBLrca no

oo1/2019
CONTRÂTAIÍE: !"lUNiClPlO DE
.loÃo NEtvA
CONTRTADOS: AD:l,lILSOfi
TINTORI conbato no 0l'112079
no valor totôl de RS 19.222,00;
COOPERATWA DOS
AGRICULTORES FAMILIATES DE
COLATINA conlrôto no 018/2019
no valor totôl dê RS 6a.879,68;
COAÀC COOPERATIVA
ÂGROINOUSTRIAL DE ACIOLI
contrôto no 019/2019 no valor
total de R§ 43.628,00; EMÂNUEL
fRÂGA MOREIRÂ contrôto no
020/2019 no vãlor Lotâl de RS
10.24r,00; EvERÍOll i.IACHÂDO
nl{TORI contrôto no 021/2019
no vàlor total dê Rl 19.997,82;
GISELI CARRARA AORLI I

Ademar s€híeidêr
Preleito do Municipio de Itôràna

Proto(olo 4773O2

CO TRATADOI SANDRO FRANCO
.ME
OB'ETO DO CONTRÀTO:
prestãçâo de servlços de
seralheriô e solda, rncluindo o
fornecimento de màlerrôt§ vÀLOR
GLOBAL: Rt 18,573,0"4
vlcÊNcra: 12 meses

CONÍRÂTADO! VlÂ NOVITA LTDÂ
-ME
OE]ETO DO CO TR TO:
Aquisiçãodê Materiais Pe.manentes
- lníormáticà, Yisando atender às
necessidàdes da SEMAS,
VÂLoR GLoS L; R$ 7.595,96
YIGêNCr : 0910412019 até
15/06/20r.9

CoNÍR ÍADO: Z Ê TRÂNSPORÍES
L'IDA ME
OBIEÍO DO CONTRATO:
Prestõçóo de serviços dê tÍansporte
de passãgeirss em veiculos tiPo:

VALOR GLOBAL: R$ 13.275,00
vrcÊttgra: 12 meses

ad.màr schnelder
Prefeito do llunlcí9io de Itarôna

P.otocol,o 477294

adêmâr Schn€ld€r
Prefeito do Municiglo de Ilàrõnô

Protocolo 477299

,oão Neiva

h6.-atrrriÀ,Di.@

Ad.mar Schnêidêr
Prefeito do llunicipio dê Itàrànà

Protocolo 4773O,

VÂLHIR DE AL}IEIOA
OTITONI

Paefe,to lluniclpal
Protocolo 477494

Itârana

Iúna
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DESPACHO

Encaminho ao setor de Finanças o presente instrumento para empenho e
pagamento, da Ata de Registro de Preço 09/2018, objeto veiculo van adaptada.

lrupi/ES, 23 de Abril de 2019

ROZIEL EST o VO

Secretário l\Iunicipal de Ad tnt ção e Planeiamento


