
PREFEITURA MUNICTPAL IRUPI/E5
Gabin ete do Prefeito

OÍicio 325/2018

Da: PreÍeitura Municipal de lrupi-ES

Ao: Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal de Afonso Cláudio-ES

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços 14812018 (Pregão Presencial no

030/2018)

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 14812018 (Pregão Presencial no 30/2018), realizada por este

It4unicípio.

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 e

regulamentada pelo decreto federal no 7 .892, de 23 de janeiro de 2013,

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

entidades não participantes em seu ariigo 22.

O instrumento ora referencrado do município de Afonso Cláudio/ES tem

na condição de Promitente Fornecedora a empresa TECSYSTEM

TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP, inscrita no CNPJ no

07.629.326/0001-75, estabelecida no município de Castelo-ES, tudo nos termos

dos instrumentos processuais supra referenciado.
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PREFEITURA MUNICIPAL IRUPI/ES
Ga bin ete do Prefeito

A referida adesão visa à cessão de ate 02 (duas) licenças de uso do

software para gerenciamento da produção agrícola e dos atendimentos

realizados pelas secretarias desta municipalidade.

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

encaminhado o oficio de autorização da adesão ora requerida.

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

distintas consideraçóes.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

Atenciosamente,

ÉsÉ,i#

\rrz -1 I

Prefeito l\tru6iüioal te lruoiYi
Carlos Henrique Emeríck Storck
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I'REFtrITUITA NITJNICIPAL DE AFONSO CLÁUDTO
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'\tbnso ( láudio. l0 dc clezenrbro de 101 8.

I)o Cahinctc do I'rel!ittr
Ao Excelentíssimo Senhor
Carlos }Ienrique Emerick Storck
Prefeito Municipal de Irupi

( LrrrPIinre:rtandr)-o c(\rii ialme llle . c ent lcsposta ao Oficio 12512018,
rel'crcnt ir solicitrçiio r.le Adcsãr,r tla Ata de Registro de I'reços no 0148i2018. Pregão
Pre'scncial N"0-10,12018. auloLizarnos a plcsente adesão e encanrinharmos em ancxo
aceite cla ernpresa IECSYSTE\.'l lH(),.''-Ot-OGIA lrlvÍ SOFT\\'r\llE l.l DÂ-EPP- t,cjpia
da Àta. horrologação e puhlicaçào no DO\I l-S.

\il oportunidadc rcno\.ln'r(rs votos dc estiura e considelacào

Atenciosamente.
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IC ['cito Municipal
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Clstelo-Es. em l9 de clezembto t1e 20 l8 4.

.\o: Lxcclentissimo Senhor Prcleito Mtrnicipal <le ÀÍbnso Clártdio

\'11) litl,,'lrq lrr-i l.isao Cttc(lcs

Âssu nto:

Rtspostir iro Of iCIo,]GP/\'636/201ít para autorizaçio dt 
^desào 

â Âta de Registro de

Prcços n" Ií8/201ti (Prsgão Prcsrncial n" 0-1012018)

Cumprinruntando-o cortlialmente e tendt-, enr rista o pcdido feito por Vossa Excia sobre o

--interesse da Pr€ttiturl lvlunicipal de Irupi-ES em arlcrir a ata de regisüo de Preços no

1,1812018, rcltrcnte ao Pregão Pr,,.suncial n" l0i30lli. r!'alizado por cssc nrunicipio,

intormarnos qrre ir enrprcsa 
-l'ECSYsl'[\t TLC\()LOCIA Ei\l SO[-[\\'ARE LTDÂ EPP

tem iuteressc ern rcalizar os scrviço: rtus conr.liçôes cr.instuntes Í'lo ploccsso da Àtâ dc Registro

tlc Prcçus açinta ricscrit:r para a Prcli'itur; rlc ir.rpi. para ranto. CO\CIORDA c AUTORIZA a

rcsprictivâ adesàrl.

Sern rlais pilra o lnomento, rcitc'r'lnros roirrs rlc clerldl cstima e tlistintas considcraçôes

.\tcni ioslttuqnlc.

\'1alco,\trrúlro Rrttuiro
't uc s\ §t Ell 't tc\ol_ocl.\ E\r s()t;.r \\,\ttE t.'l D.\ [_pp

l2al 3542-t 429 / {28) 999óó-21 80
Ruq Mouro 3O7 - Solo l0l - Centro
Coiro ?or'.r: '2t , a!?. ?g.iióC.CoO , C(:t.t. - ES
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071C./2019 EMIS§àO dO CERTIOÀO NEGAÍIVA DE TRIBUTOS MUNICIPÂIS

PreÍeitura Municipal de Castelo
Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Receíta e Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS [/4UNICIPAIS

Nome: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME EPP

,.-:;.---/o'1ul!,'

/"
-f,

Endereço: RUA MOURA, 307, SALA 201 , CENTRO
CASTELO , ES , CEP 29360000

CNPJ: 07.829.32610001 -75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal de cobrar a qualquer tempo os
débitos que venham a ser posteriormente apurados, certiÍicamos que até a presente
data não constam débitos registrados no CNPJ acima indicado.

Certidão êmitida às '1 0:47h do dia 0710112019 Hora de BrasÍlia
Valida até 08/03/2019

Chave de validação da certidão: 20190000004

http:/,.ervicosonlins.castelo.eg.govbr/serviceÊ/cenidao_lmâressao.php?tc=e&cd=JLFEEEKGHNGMLE&tpFFE&tpcaefi=c 1rl



04t122418 inlemêl seíaz-es gov.b(/agenciâvrítuâuaí€âJpublica/cnd/impr€ssao-php

Estado do Espírito Sanro
Secretaria de Estado da Fazenda

CertidãÕ Negatrva de Dêbítos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Ccrtidão N' 20 I 864161ti

Identifi§ação do Requelente: CNPJ N' 07.829.326/0001-7 5

CeniÍicamos que, até a prescnte data, nâo existe débito contra o portador do Cadasuo de
Pessoa Juridica acima especiÍicado, frcando ressalvada à; Fazenda Pública Estadual o direito de
cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do
Regulâmento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n' 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidâo emitida ern 04/12/2018, vá[ida até 01/03/2019.

A autenticidade deste documento poderá ser confimrada via intemet por rneio do
endereço rvrtrv.sefaz..es.EG,Df ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 04 de Dezerrbro de 201 8.

Autenricâçào elctrônica: 0Fl C2.C3D4.08389
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MINI§TÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERÍIDÃO NEGATIVA OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Noms: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFÍWARE LTDA
CNPJ: 07.829,32610001-75

R€ssalvado o direito d6 a Fazenda Nacional cobrar ê insorover quaisquer dÍvldas de
responsabilidade do sujeito passivo aclma identlÍlcado quê vierem â s6r apuradas, ê ô€rtlícado que
não constam pendências em seu nome, relativas a crédilos tributáÍios administrados pela SeôÍetaria
da Recêita Federal do Brasll (RFB) e a inscriçõês em Dlvida Ativa da União (DAU) lunto à
Procuradoria-Geral da Fazanda Naclonal (PGFN).

A acoitãçáo d6sta cêrtidão êstá condicionada à vsrificação de sua autenticidade na lnt€met, nos
endersços <htlp://rfb.gov.br, ou < h ttp;//www. pgfn. g ov. br>.

Esta certidão é válida para o estabelêcimento mãtriz ê suas Íiliais ê, no Çaso do ent€ íodorativo, para
todos od óÍgáos e Íundos públicos da adminlstração direta a ele vinoulados. RÊfere-se à sltuaçáo do
sujôito passivo no âmbito dâ RFB e da PGFN € abrange inolusive as contribuiçõos sociais píôvistas
nas alíreas 'a' a 'd' dô parágÍafo único da an. 11 da L€i no 8.212, de 24 dg iulho dê 1991.

Certidáo emitida gratuitaments com bas€ na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de U1012014.
Emltida às 15:26:32 do dia 02/í 0i 201g <hora e data do BÍasltta>.
Válida ató 31/03/2019.
Código d-B conkole da certldáo: 5306.C479Á6/í9.A9Eg
Qualquer râsura ou emenda invalidârá ssto doc,umBnto.
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07/0t/201s htips://consulla.crí.caixa.govbr/Empíesa/CrÍ/CílFgsCFSlmpfimiaPapôl.9sp
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Certiíicado de ltcgularidade do FGTS - CRF

Inscrição! 07 829326l ooor -7 5

RazãO SocIaI: TÉCSYSTEM TECNOLOGIÀ EM SOFTWARE LTDA EPP

Endereço: RUA HoRÂclo PIASSI 50 / SANrA EARBARA / CÁSTELo / ES / 29360-
000

A Caixa Econômicâ Federê1, no usô da atribuição que lhe confere o Art. 7,

Ca Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta dêta, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Sêrviço - FGÍS.

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

Validade: 22/rZ/20!8 a 20/01/2019

CêrtiÍlcação Número: 2018122202334055698380

Informação obtida em 07lo1,/2AL9, às 12:51:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condícionada à verificação de êutenticidade no site da Caixê:
www,caixa.gov,br

GAIXA
CAIxÂ EcoNÔ|\,IIcÂ FEaERAL

hltp§:r..nsult€qí.caixa.gov.br/EmpÍesa./CÍt/CílFgeCFSlmpíimr.papet.âsp
111



Nôme: TECSYSTEM TECNOLOGIA El'1 SOET}IÀRE
(MÀIRIZ E E]LIÀIS )

eásina 1'dã

LTDA
CNPJ: 07. 829,326l0001-7s

PCDER JODICIÁRIO
JUSIIÇA DO TRÀBÀLHO

CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABJATHISIÀS

certldão n': 159531341/2018
Expediçáo: 02/f0/20L8, às 15:28 : 24

vâ]Íáadee 30/03/2019 - l-80 (cenbo e oilenta) dias, contados da data
de sua expediÇáo.

Certi fica-sê que TECSYSTEIt tECNOt'OGIÀ E l.t SOrTWÀRE I,TDÀ
(!,!ÀIRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

O7 , A29 .326 / o 0 01-? 5 , NÃo coNsTÀ do Banco Nâcionai de Devedores
TrabaLh is tas .

Cert.idào emit,ida com base no art, 642-À da ConsoLidação das Leis do
Trabalho, aclescenEado pela Lei fl" 12.44O, de'7 de juLho de 2011, e

nê ResoLuçao Adrnj.nistraiiva A" \4'10/2011 do Trlbunal Superlor do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certideo sào de responsabilidadê dcs
TribunaÍs do Trabâlhc e êstão aLualizâdos até 2 (dcis) dias
anteriores à data da sua exped.iÇão,
No caso de pêssoa juridica, a Certidão atesea a emprêsa em relâÇáo
a todos os sêus estabelecimentos, agênc!as ou f,iliais.
À acêicaÇáo desta cereldáo condic!ona-se à verj.ficaÇáo de sua
autentlcidade no porcâi oo Tribunâ1 Superior do Trabalhc na
InEerne!. (f.rLp:,/,/u!^/w. csr.. jus.br)
Certidãc êmitida gratuitamen:e,

TNFOR!{ÀçÃO TUPORTÀNTE
Do Banco Nacional dê Devedores Trabalhistas constam os dàdos
necessários à ident!ficação das pessoas naturàis e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Traba.Lho quanto às obrigaÇÕes
estabelecldas em sentesÇa ccndenatória rransiLada em julgado ou en
acordos jud:ciais trabalhisE.as, incfusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhinenLos cietermlnados em leii ôu deêorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mj.nj-st.ério Púbiico do
Trabãlho ou Comissão de Conc:.1iação Prévia,

:úv:.ràs â rugesrêás: c.d!e15t. ju!.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERO OÊ |NSCRTçÁO

07.829.326/000r-75
MATRIZ

cõúpnoveHre DE rNScRrÇÃo E DE srÍuAçÃo
CADASTRÂL

13/01/2006

ÍECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

DO ESÍAaELÉCIM€NTO INOME OE FANTAS]ÂI

EPP

cÔDrco c ac
62.03-1{0 - Oesenvolvinlento e licenciarnento de ramas de co utador não-customizáveis

IGO E DÊSCR sEc
62.0'l-5.01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09.140 - Supoíe técnico, manutenção e outros seÍviços €m iêcnologiâ dâ iníormãção
63,11-9-00 - Trstrmenlo de dado9, provêdores dê sêrvlços de apllcação e sarvlço6 de ho8psdagem na lnteÍnet
63.19.6{0 - Portais, provedores dB conteúdo e outros sorvlços de lntotmação na intêrnet
63.99.2{0 - Outrrs atividades de prestação de sêrviços dê iníormação náo êspecificedes antêrioÍmente
71.19-7.{í . Sedbos dê cartograíia, lopografia € geodésla
71.19-7-99 .Aívidadss técnicag relaclonâdas à enggnhêria e aÍquitetura não especificadas anteriormente
74.20-0{2 - AUvldades de pÍodugão de fotograÍlas aêreâs e submarines
77.33-140 - Aluguel de máqulnas ê êquipamento§ pera escritórios
85.99643 - Íreinamento enr infoÍmática

de computaalores e de equi eíiféÍicos
,COOIGO 

E DÉSCRIçÃO DÂ NÁTUREZ}\ JURIDICA

206-2 - Sociedade Emprêsária Limitada

R MOURÀ
NÚMERo

307 salÂ 20t

29.360.000 CENTRO CASTELO ES

ENDEREÇõ ELEiRôNico
TECSYSÍErr@TECSYSTEM.COM.BR

.:EIEEONE

eal 3512-1429

ENIE FÉOERÂTIVO RÉSPÔN

srTUAçfg aÁDÃsrRÀ
AÍIVA

oaTA oÂ sÍlliÀçÀo cAD sfR}(
18/0112006

MoÍrvo DE srÍrJaÇÀo croÀsrR a

ESP€CIAL

26t1A12014 Receila Federal do BÍasil

Atrovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.ô34, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 26110/2018 às '11:36:39 (data e hora de Brasília). Pá9ina: í11

httpr/l'Míw.r€,ceitâ.íazenda,gorbr/PessoaJuridica/CNPJ/cnpj.eva/Cnpirevâ_Solicítacao.asp
1t1

95.í1{{0 -



Prosidôncia da Repúbliêa
secretaria da túicro o P€quena Emprêsâ
SecÍetaria de Racionâlização ê SimpliÍicação
Deparlamento de Regi3tro Empresatial e IntegÍação

i\,1zÍriculâ(da sede ou dá filiâl
i:tuando a se<Ío íoí €m outra UF)

I 32201?04142

llomê(s) ÉmpÍêsârial(ais) igual(ais) ou semêlhants(e)

,_.-]srm

N' DE MATRICULA DO AGENTE
auxtLtaR Do coMÊRClo

1-R N-r

ii.iIÍ" SR, PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO E§ÍAOO OO ESPIRITO SÀNTO

NoMEr ÍEGSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP
RequsÍ a v. S' o doÍe.lrngnto do aqgllntg ato.

N' OE V'AS cÓD, EvÊNTo OTD

Representanlê Lêgal dâ
Noma: MARCO AU

Teleíone do côntâto: (

1r,
DECISÀÔ SINGULAR

Requsrlmenlo: 8'l 80000OO24530
DBE ânâll3âdo.
Êmltlda êm tgro1/20íE - V3 e1''.i

.r.,.

oEscRt ODOA NÍO

iar do Comércio

IS ncolodots@gmâil.côln

DECISÀO COLEGIADA

sllú Píocêgsô em oídêrÍl

À Oeciseo.

" DO PROTOCOLO (Uso do órgeo de r€gist o

7

UCEES)

,)í 1 Âltorâceo dê Dâdos (Exceto Nome Emprasarlâl)
'a-lé?,à-.

í '.-t -'

:irrl

côDrco DA
NATUREZÀ
JURIoICA

2062

Data

r]ruÂo
-)_J- 

- 

lnlo
Oête Responsá!êl Datâ ResponsáveÍ

DÊcISÃo SINGULÂR

Procelso em eJd!ência

(vlde de3gecrro êm íolha an6ra)

l{rrocôsso aeeico. euuque-se e

!f Píoc€sso trÉ6,êrtdo

DECISÀO COLEGIADA

i I eroc..sso em edgêncla
.- Mde óêspacho em ldhâ €nexa)

l]lP.ocrslo d€í€írdo. Publqtê.â 6

i-- Procs$o lÍldeertdo.

' '-t-l-

Oata

2" Exigência 3" Exigência 4'Exigência 5'Éxigência

{,o1,&! 3
Dâla

3'Exigêncja 4'Exigência 5' Exigência

trl

,ó

2'Exigência
E

Vogal

PrêÊldêôte dâ Tr'm,

Vogal Vogal

OBSERVAÇÔES

v
Junta Comercial do Estado do Espirito Santo zstolt2ojg
Cêrlilico o Registro em 25/01/2018
A.quivamentc de 2201l2018 Prcrocoto 187963657 de 2201l2OiB
Norhe da empresa TECSYSTEM TECNOLOGTA Et\.t SOFTWARE LTDA - Epp NIRE 32201204742
Este documento podê sêr verifcêdo em h1t!,://roginjucee§.es.gov,br/taxjuntaes/têlavalidedocs.aspx
Chanc€lã 1 758'1 3'l 7340485

lll lllillllilillllllllllllllil il l|l

JUCEES
Esta ópia íoiautenticada d;gitalmontê e assinada em 2SlOt/2018
por Paulo Cezer Juío - Secrotário GeÍat

L_

,

I CASTELO-ES

'12t01t2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÂçÃO E PLÂNEJAMENTO

1. OBJETO

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, tem como objeto a contratação de

empresa especializada na cessão de uso de licença de software para gerenciamento

e controle de produção agrícola, bem como, coordenação dos processos de

inscrição, alteração e baixa de produtores rurais, incluindo a conversão de dados,

implantação. treinamento de uso da ferramenta e suporte técnico, em atendimento

às necessidades do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC e/ou Secretaria

Municipal de Finanças de Irupi/ES.

2. TIPO DE CONTRATAçÃO

2,L, 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 administraeão pública federal que não tenha participado do

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

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

oL48/ 20,.8, PREGÃO PRESENCTAL N. O3O/2018, PROCESSO

ADMTNTSTRATTVO N. 005519/2018
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SEcRETARTA MUNrcrpÂL DE aDMrNrsrRÂçÃo e elarue:auenro

§ 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 obrigações

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 artrgo 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 totalidâde, 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 autorizaçâo 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 ocorrêncjas ao órgão

gerenciador.

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

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

municapal, 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".
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3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a necessidade de contratação para melhorar a prestação de

contas e os serviços prestados aos produtores rurais, precisamos aperfeiçoar e

padronizar o atendimento aos produtores rurais do Município. Para isso será

necessário concentrar todas as informações da agricultura em um só lugar,

integrando os dados de atendimento aos produtores rurais.

Como é cediço, a prestação do serviço público realizada pela

Administração Pública é e sempre será pautada por princípios constituciona is,

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

comprometido se tal contratação não for realizada dentre os próximos meses.

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 0148/2018, oriunda do Processo administrativo n,o

005519/2018, na modalidade Pregão Presencial no 030/2018 da Prefeitura

Municipal de Afonso Cláudio/ES, tendo como compromitente a empresa

TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP.

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

8.666/1993, Lei Federal 70.52O/2OL2 e Decreto Municipal n.

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

Federal

24.267 ,

n.o

que
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A Secretaria Municipal de Finanças, adotou todos os procedimentos

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

Registro de Preços do Pregão n.o 0148/2018, 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;

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;

Justificativas das vantagens advindas da adesão;

Disponibilidade orçamentária,

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

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

dos processos demandados urgentemente, e a devida comprovação da

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

4. DESCRIçÃO DA CONTRATAçÃO

5

6

Valor total
(R$)

Item Especificação Unid. Qtdê

Valor

unitário
(R$)
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Contratação de empresa especializada

na cessão de uso de licença de

software para gerenciamento e

controle de produção agrícola, bem

como, coordenação dos processos de

inscrição, alteração e baixa de

produtores rurais, incluindo a

conversão de dados, implantação,

treinamento de uso da ferramenta e

suporte técnico, em atendimento às

necessidades do Núcleo de

Atendimento ao Contribuinte - NAC

e/ou Secretaria Municipal de Finanças

de Irupi/ES.

UND 2 R$ 1.104,001

VALOR TOTAL REFERENTE À rZ (OOZE) meSrS

R$2.208,00

R$26.496,00

VALOR TOTAL REFERENTE A 12 (DOZE) MESES: R$ 26.496,00

(VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS 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

6,1.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;



rÊ, affir
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SEcRETARIA MUNIcIPAL DE ADMINISTRAçÃo E PLANEJAMENTo

6,2. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente aquisição

correrão por conta dos Recursos alocados na fonte: 050001.0412200012.006

339039 ficha 064 (Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - Outros

Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos Ordinários).

7. CONDIçÕES DE EXECUçÃO

7,1 Os serviços deverão ser executados mediante emissão de Ordem de Serviço,

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças.

8, DAS CONDIçÕES DA PRESTAçÃO DO SERVIçO

8.1,A Contratada, após o recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviço

emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, deverá iniciar a execução do objeto

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

8.3.O objeto executado 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 su bstitu í- lolrepará- lo

imediatamente;

8.4,O pedido de fornecimento/prestação de serviço

necessidades/conven iência da Secretaria Municipal de Finanças.

obedecerá às

9. DA PROPOSTA

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.

8,2.O objeto será executado nas máquinas (computadores) localizadas no Núcleo

de Atendimento ao Contribuinte - NAC, localizado na Rua Jeremias Castro Souza, n.

119, Bairro Centro, em frente a Igreja Católica de Irupi/ES;
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10, DA FTSCALTZAçÃO

1O.2. Deverá, sempre que possível, fotografar os eventos para fins de

comprovação do atendimento pleno às especificações.

11. DO PAGAMENTO

11.1.0 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 Certificados 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 bilizará 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. OBRIGAçÃO DA CONTRATADA

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 execução do objeto;

10.l.Fica designado como fiscal de contrato o servidor municipal o Sr. Ednaldo

Silva Miranda e como gestor de contrato o Sr, Osmar da Silva Tomaz, devendo a

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

apontar eventuais falhas apresentadas, quando houver;
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12.2. Executar o objeto desta licitação conforme prazo e condições propostas no

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

Secretaria Municipal de Finanças;

12.3,Prestar suporte técnico no horário comercial, por chat, acesso remoto e

telefone. Quando não resolvido, realizar visita técnica;

12.3.1.A visita técnica será no local onde estiver instalado o software e deverá

ocorrer de 2a a 6a feira no horário comercial.

12,4. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor

competente da Contrata nte;

12,5. Responsa biliza r-se por todo e qualquer ônus referente à prestação do serviço;

12,6.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;

12,7. Responsa biliza r-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes

das obrigações assumidas;

12,8.Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagarr às suas expensas, as

multas que lhe sejam impostas pelas autoridades;

12.9. 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;

12,10. A Contratada não será responsável:

- Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
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- Por quaisquer obrigações, responsa bilidades, trabalhos ou produtos/serviços não

previstos neste ed ita l.

12.11. 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. OBRIGAçAO DA CONTRATANTE

13,1. Comunicar a empresa toda e qualquer ocorrência relacionada à referida

contratação;

13.2, Rejeitar no todo, ou em parte, o material/serviço que a empresa fornece fora

das especificações deste Termo de Referência;

13.3. Designar representante com competência legal para proceder

acompanhamento e a fiscalização do objeto deste Termo de Referência.

ao

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 ESPECIFICAçÕES

15.1,Ca racterísticas gerais dos módulos do software:

- Módulo de Gestão de Atendimentos as pessoas vinculadas as propriedades rurais

do Município.
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- Módulo de Controle da produção agrícola do Município

- Integração para transmissão das notas fiscais de produtor rural com o sistema

SICOP da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

- Controle do processo de inscrição estadual, alteração e baixa do produtor rural

junto a Secretaria da Fazenda, inclusive com a Emissão dos formulários FACA, FCA

E AIDF.

- Funcionar na plataforma Windows. (XP / Server ou acima)

- Todos os módulos devem permitir o cadastro, alteração e exclusão de acordo com

o perfil do usuá rio.

- Controle de acesso ao sistema através do uso de login e senhas (autenticação do

usuário).

- Apresentar os dados dos serviços, atendimentos, produtores, propriedades,

localidades e empresas em tabelas (linhas e colunas), sendo que cada coluna

deverá possibilitar a visualização das informações por ordem crescente ou

decrescente, a fim de facilitar a localização dos dados.

- Possibilitar ocultar ou exibir cada coluna da tabela de apresentação dos dados,

para facilitar a visualização dos dados e a impressão dos relatórios gerados pelo

sistema.

- Possibilitar a utilização de filtros para cada coluna da tabela, sendo utilizadas para

textos as lógicas: "Contém" e "não contém", "igual" e "diferente de"; para os

números: "maior do que", "menor do que", "está entre" e "não está entre", "igual

a" e "diferente de" e, para as datas, as lógicas: "maior do que", "menor do que",

"está entre" e "não está entre", "é nulo" e "não é nulo".

- O sistema deverá permitir ao usuário a inclusão, alteração e exclusão dos dados

referentes aos cadastros de serviços, atendimentos, produtores, propriedades,

localidades e empresas, de acordo com suas permissões de acesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO
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- O sistema deve garantir quê todas as suas funcionalidades possam ser operadas

pelos usuários, sem necessidade dê intervenção de suporte técnico.

15.2,O sistema deverá gerar os seguintes resultados:

- Gestão de atendimentos.

- Acesso aos dados.

- Todos os módulos devem permitir o cadastro, alteração e exclusão de acordo com

o perfil do usuário, controle de acesso ao sistema através do uso de login e senhas

(a utenticação do usuário).

- O acesso aos dados de acordo com perfil do usuário.

- O acesso aos dados de acordo com perfil do departamento.

- O acesso aos dados de acordo com perfil do Administrador.

- Relatório de utilização do sistema para cada usuário, contendo a data, a hora e as

operações realizadas pelo mesmo.

- Configuração do software pelos usuários:

- Possibilitar o usuário administrador a criar campos no cadastro de serviços e nas

características do local ou pessoa que receberão os serviços prestados.

- Os campos dos serviços poderão ser de números inteiros ou decimais; datas,

textos, fórmulas aritméticas com números e datas;

- Cada Serviço deve possibilitar a emissão de pelo menos um documento com os

dados dos serviços que foram incluídos;

- O acesso aos dados de acordo com perfil da Secretaria.
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- A demanda é necessária, pois cada serviço prestado tem características diferentes

e elas devem ser registradas. Além disso, possibilita a otimização dos serviços

melhorando a qualidade e agilidade do serviço prestado pelo servidor do Município,

assegurando que os serviços sejam registrados;

- Possibilitar o arquivamento dos documentos digitalizados em cada atendimento ou

serviço realizado.

- Possibilitar o arquivamento dos documentos digitalizados no cadastro do

empreendimento ou no local de atendimento foi realizado.

- Possibilitar o cadastro e compartilhar as coordenadas geográficas em pontos,

linhas e polígono e os conjuntos de tipos de dados georeferenciados.

- Compartilhar as coordenadas geográficas do plano diretor municipal com suas

respectivas ca racte rística s, facilitando a liberação de autorizações;

- Possibilitar e compartilhar as coordenadas geográficas das rotas do transporte

escolar da zona urbana e rural do Município com suas respectivas ca racterísticas,

facilitando a planejamento e eficiência do transporte escolar gerenciado pelo

Município;

- Possibilidade de compartilhar os dados georeferenciados do Cadastro imobiliário

urbano e rural do Município para controle de avaliação do ITBI;

- Possibilidade de compartilhar os cadastros da infraestrutura e patrimônio

Imobiliário do Município. (Ex. Pontes, estradas, bueiros, principalmente no interior

do Município.)

- Gestão dos serviços internos de cada departamento ou secretária

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

- Possibilitar uma gestão integrada das diversas secretarias que prestam serviços

aos munícipes.

- Armazenamento de documentos digitalizados.
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- Os Serviços podem ser gerenciados de acordo com tramites interno da secretária

ou departamentos, possibilitando :

- Possibilitar o agendamento dos serviços;

- Possibilitar o acompanhamento dos status de serviços de acordo com a

necessidade de cada local de atendimento;

- Possibilitar o controle do prazo de vencimento de cada serviço realizado pelo

Município;

- Possibilatar de emissão de documento para cada tipo de serviço solicitado,

podendo ser:

- Ordem de serviço.

- Notificações.

- Autorização.

- Controle financeiro dos serviços prestados e cobrados pelo Município integrado

aos atendimentos:

- Emissão de boletos bancários com e sem registros;

- Leitura de arquivo de retorno do banco;

- Com objetivo facilitar o entendimento dos resultados que o Município busca com a

contração do software devemos considerar que a necessidade da transparência e a

possibilidade de mensurar ação pela comissão de avaliação quanto a quem for de

interesse. A avaliação será de exemplos que ocorre no cotidiano do Município.

Assim o sistema deve atender todos os relatórios aqui definidos. Consideramos que

- Títulos em aberto devem ficar destacados.
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ao atender estas amostras de requisitos, o software atenderá as necessidades de

evolução dentro de curto prazo de tempo:

- Relatório com quantos atendimentos foi realizado em um determinado período,

possibilitando o filtro por tipo de serviço e por propriedade.

- Relatório com quais pessoas, propriedades, distritos e localidades foram mais

atendidas pela secretaria de agricultura em um determinado período.

- Relatório de quantos pedidos foram realizados em um determinado período e

quantos foram finalizados,

- Relatórios de quantos pedidos foram solicitados tem mais de 60 dias que não

foram finalizados.

- Relatório de quantos dias faltam para o serviço ser executado de acordo com data

do dia e a data prevista.

- Relatório com a quantidade de serviços realizados acima da data prevista de no

mês.

- Relatório com a quantidade de atendimentos rejeitados no período.

- Relatório com a quantidade de horas de máquinas trabalhadas em determinado

período.

- Relatório de atendimentos realizados por técnicos agrícolas e veterinários em

cada propriedade, localidade e distrito.

- Relatório de quantidade de doações em cada propriedade: Exemplo: Alevinos,

Mudas, Sementes, Bloco de produtor.

- Relatório de quantidade de hectares para cada atividade do Município.
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- Transmissão das Notas Fiscais Produtores Rurais e Pescadores a Secretaria da

Receita Estadual por meio de envios arquivos ao Sistema SICOP.

- Possibilitar o envios das notas fiscais entregue pelos produtores fora

calendário no período disponibilizado pela SEFAZ-ES para apresentação

recursos de acordo com a legislação em vigor.

- Geração de Gráfico com a produção rural vendida no Município

determinado período por cada Localidade do Município.

- Controle de processos para a organização dos atendimentos do NAC - Núcleo

Atendimento ao Contribu inte.

- Possibilitar o controle dos processos de inscrição estadual, alteração e Baixa dos

produtores e pescadores do Município.

- Facilitar a impressão dos documentos rotineiros do Núcleo Atendimento ao

Contribuinte como FACA, FCA, AIDF e Requerimentos.

- Manter cadastro atualizado dos produtores e pescadores do Município para

planejamento das políticas públicas municipais;

- Registro dos serviços prestados pelo NAC aos produtores e pescadores do

Município.

ano

dos

em um

- Geração de Gráfico da produção de cada produto do Município em um

determinado período. 4.2.5.3 - Geração de Gráfico da Produção de cada produto

em reais, em um distrito do Município, em um determinado período.

- Emissão de relatório que apresenta as seguintes informações: Quais e quantas

são as comunidades pertences a um distrito do Município

- Gestão de controle da Produção Agrícola.
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- Geração de Gráfico da Produção Rural do Município em um determinado período

em cada Distrito.

- Geração de Gráfico com o número de atendimentos nos seguintes estados:

solicitado, aprovado, rejeitado, em andamento e finalizado.

- Ao selecionar uma propriedade no software, que seja exibida sua localização em

um mapa.

- Ao selecionar a referência da propriedade no mapa, que seja exibida seu

faturamento anual nos últimos anos.

- As Informações de quantas pessoas moram em cada propriedade, nome de cada

uma e qual é o vínculo dela com a propriedade;

- Controle dos diferentes tipos de cultivo e da área cultivada de cada Propriedade.

- Relatório com quais propriedades que possuem mais de um determinado número

de pessoas vinculadas.

- Relatório com quais propriedades que tem menos de X recursos (infraestrutura).

- Relatório com quais propriedades de uma comunidade possuem irrigação.

- Geração do histórico da propriedade contendo os dados da propriedade, pessoas

vinculadas, atividades da propriedade, resumo da produção agrícola, serviços

rea lizados.

- Relatório de quantas propriedades tem em uma localidade e em um distrito.

- Possibilidade de simular projeção, Exemplo: De acordo com a produção agrícola

de cada produtor, quantas horas de retro escavadeira (ou outros serviços) seria

necessário para atender cada comunidade e do 14unicípio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÂO E PLANEJAMENTO

16.1, 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, 22 de janeiro de 2019.

Vilmar Noia de oliveira
Secrêtário Municipal de Finanças

16, DAS DISPOSIçõES GERAIS



PREFEITURA IVUNICIPAL DE IRUPI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

GOMUNICADO

Eu, Vilmar Noia de Oliveira, brasileiro, Secretário Municipal de Finanças diante
dos poderes a mim concedidos por lei e fazendo uso das prerrogativas do
cargo, venho através do presente instrumento cientiÍicar a todos ênvolvidos no
processo referente à Adesão a Ata de Registro de Preços N' 148i2018 do
Pregão Presencial n' 030/2018 do Município de Afonso Cláudio-ES, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na cessão de uso de licença
de software para gerenciamento e controle de produção agrícola, bem como,
coordenação dos processos de inscrição, alteração de baixa de produtores
rurais, incluindo a conversão de dados, implantação, treinamento de uso da
ferramenta e suporte técnico, em atendimento do Núcleo de Atendimento ao
Contribuinte- NAC, que diante da anuência tanto por parte da PreÍeitura
Municipal de Afonso Cláudio/ES quanto por parte da empresa Tecsystem
Tecnologia em Software LTDA EPP, farei uso das benesses da referida ata em
anexo , que atendem ás necessidades desta.

lrupi/ES, 22 de Janeiro de 20'19

\ftLN'AR ÉOLIVERA

Secretário unicipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
SEcRETARTA DE ADMTNTSTRAçÃO E PLANEJAMENTO

DESPACHO

Cumpridas as formalidades legais da Adesão da Ata de Registro de
Preços no 148/2018 do município de Afonso Cláudio/ES, do Pregão
Presencial no 030/2018, remeto o processo á Assessoria lurÍdica do
Município de lrupi, para emissão de Parecer lurídico.

lrupi/ES, 22 de Janeiro de 2019

- - Vilmar de Olive tra

Secretário ttíunicipal de Finanças

I
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ààf PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
SECRETARIA DE AOMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

DESPACHO

Encaminho ao setor Jurídico o presente instrumento para análise e
emissão de parecer da minuta do contrato acerca do requerimento referente ao
oficio n"325/2018, Adesão a Ata de Registro de Preço 14812018.

lrupi/ES, 26 de Março de 20í 9

ROZIEL ES o o
Secretário Municipal de Ad inis Ção e Planeiamento
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE IRUPI
SECRETARIA DE ADMINISTRAçÁO E PLANEJAMENTO

DESPACHO

Cumpridas as formalidades legais da Adesão da Ata de Registro de
Preços n'0'14812018 da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio-ES, do
Processo Administrativo n'5519/2018, Conlrato n" 066/2019, remeto ao Chefe
de Gabinete para emissão de portaria para nomeação do servidor Ednaldo
Silva lt/iranda como Íiscal do referido contrato e o servidor Osmar da Silva
Tomaz como gestor do mesmo.

lrupi/ES, 23 de Abril de 2019

ROZIEL ES VO

Secretário Municipal de Ad o e Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI. ES

GAB!NETE OO PREFÊITO

POR'IARIA N" 058 de 2.1 de atrril de 2019.

ATO DE DESICNAÇÀO _ T'ISC,A,L DE CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO

Dados do Contrato

PROCESSO N" 07qi20 t9 DATA: 22l0lilOl9
ATA Df, R!.GISTRO l)E PRIÇOS )i'148/2018

PREGÃO PRESENCIÀL N" OJO/20T8

CO\TRA-I'O N.: 066/:0 I9 TINID.4DE Gf,STORA:

C O\TR.\'IÀI)O: TECSYSTEM TECNOLOGL{ EI\,I SOFTWARE LTDA EPP.

07.829.i1ói 0001 -;5 VALOR DO CONTRATO;

lvrlqcr A partir da data da assinatura desta Ata até 0.1i0.1/2020

Secrctaria de Anr inistração e

Plane-ianrento.

R§ 26.496.00

.\:
iI).\TA D.\ ..\SSINATUR.{ DO CO\TRÀTO i 04/04/20 19

OB.IETO:-

Contrataçào de empresa especializada na cessâo de uso de licença de

sotirvare para gerenciamento e controle de produção agrícola, bem

como. coordenação dos processos de inscrição. alteração e baixa de

produtores rurais, incluindo a conversào de dados. inrplantação,

treinalnenlo de uso da ferrarnenta e suporte técnico, em atendimento às

necessidades clo Núcleo de Atendimerto ao Contribuinte - NAC e/ou a

solicitaçào da Secretaria Municipal de Finanças de lrupi/ES.

CONSIDERÂNDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalnrerrte

desigrado durante toda a vigêticia dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a lnstruçào Nomativa n. 020i2015. a qual dispõe sobre o

contlole inerente âos contratôs. incluindo os relacionados ao seu gerenciamento e fiscalização,

desde a forrnalização do contrato até o seu arquivamento.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais

encontram-se descritas na lnstruÇão Norlnativa n.020i2015' no alt. 18. dentre clas:

Acompanlrar. fiscalizar as aquisiçõcs. a execução dos serviços c obras contratadas:

Fiscalizar a manulençào. pela contratada

contratual das condições de habilitação

documentos necessários à avaliaçàol

durante todo

e qualihcaçào.

o pcríodo de vigência

corn a solicitação dos

z
/

c} P.r:
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Notificar a contratada quando da ocorrência de inexecução contralual ou em caso de
falhas na execuçào do sen,iço. estabcleceudo prazo para manifestação por paÍe da
contratadâ e para o sâlleallrcnto das irregularidades constatadas- e de cientificar o
gestor do conlrato quanto à nr»ilicaçào;

lnstruir plocessos de aplicação de sarrções administrativas decorrentes dc inexecução
contmtual. desde que a conlratada não sane as iregulâridades constatadas. propondo a

aplicação das sançõcs administrativas à Contratada. em virtude de inobsen ância oir
dcsobediêrTcia às cláusulas contratuais e instnrções ou ordens da Fiscalizaçâo,
eícanrinhando o lettriclrr proccsso ao gestor do contrato para apreciação;

Encanrinhar por escrito. ao gestor do contrato, questÕes relativas a quaisquer

problemas detectados na prestação do serviço, que tenham implicações no pâgamento;

Recusar. com a devida justiticativa. qualqr,rer material ou serviço prestado fÕra das

especificações constantes no instrumento contratual. bem como qualquer documento

ou Nota Fiscal apresentados enl desacordo;

Estabelecer prÍrzo pafa colreção de eYcntuais pendências na execução do conlrato e

ir.rformar à Autoridade Conlpetente ocorências que podem gerar diliculdades à

conclusão dos serviços ou a entrega de bens;

O acompanhamentu c a liscalização da execução dos contratos, objetivando a

verificação do cumprimento das cláusulas contratuais e âs condições estabelecidas llo

instrumenlo conüatual:

Observ-ar o cumprirnento, pela contratada. das regras técnicas, cielrtíftcas ott aíísticas

previstas no instrumento cotllralual. acompanhando todas as etapas da execução do

ajL§te.

CoNSlDBRANDoqueogeStoldecontfatotelngratrdesresponsabilidadespelos
seus resultados, deYendo obsen,al o cumprimento integral das obrigações contratuais, entrega

dos bens, execução dos serviços e obras:

CONSIDERANDO que a Lei rro 8 666193 atribui ao gestor âiúoridade pam

acompanhar Sistenlaticamenle o desenvolvimento do contrato. o que lhe possibilita corrigir.

no ârnbito da sua esfêra de ação e no telllpo certo. erentttais irregularidades ou distorções

e,riistenles.

CO\SIIIERANDO qLrc as principais atribuiçôes do Gestor de Contrato são.

PREFEITURA lilUNlClPAL DE ,RUPI- ES
GABINEÍE DO PRÉFEITO

4,
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PREFEIIURA MUNICIPAL DE IRUPI- ES
GABINETE DO PREFEITO

Rccebcr e encaÍninhar à ,.\dministraçào os pedidos de reajuste,/repactuação
reequi[íbrio econôn]ico tinanceiro;

c

Controlar o prazo de vigência do inslrumento contratual sob sua responsabilidade:

Apresentar. mensalmentc ou quando solicitado. relatório circunstanciado de
aconrpanharnento dc erecução da obra ou do sewiço contrâtado. benr como da entrega

düs bcns:

Int'ormar à Administraçâo as ocorrências relacionadas com a execução do contrato que

ultrapassarem a sua competência de atuação. objetivando a regularização das faltas ou

defeitos observados:

Comunicar à unidade conrpetenle. fornalmente. inegularidadcs cometidas e sugerir a

penàlidade, após os contatos prévios com a contratada;

Aiualizar. mensalnrente. as intbnnaçÕes relativas a mão de obra eI'etiva .iunto à

unidade conrpetente para lins de publicação no Portal da Tlansparôncia.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇAO DE

FISCAL P.{RA ASSISTIR E SUBSIDIAR
O GI,STOR DO CONTRATO INDICADO

\.q EPIGIiAFE E I)Á OUTRAS
PITOYIDÊNCIAS,

o Prefeito do lvÍunicípio de lrupi, Estado do Espírito santo, Valmir de Almeida Montoni, no

uso de suas atribuições legais;

ItESOLvE:

Art. 1.. Dcsignar o sr. Ednalrto silva .\{iranda. servidor Público Municipal. Matrícula no

008028. lotado no Seror. de sccrctaria iVlunicipal de Aglicultura. para exercer a Íunção de

Fiscal do co rato n" 06612019. que represenl.afá a secÍemria perante o contratado e zelatâ pela

boa execução do objeto pacÍrrado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e

controle previstas na lN 020i2015.

I

Desiguação do Fiscal do Contrato e do Gestor de Contrato - Memorando
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D"*iguur o Sr. Osmar rla Silr.a
0061 73. lorado na Sccrctaria Muntcipal
cOntrato no 066t201g: que representa-rá aexecução do objeto pactuado.

Tomaz. Servidor
de Finanças. para
Secretaria perante

I'úblico Municipal, Marrícula n.
excrcer a Íirnçâo de gestor de
o cotltratado e zelará pela boa

Art. 30. Á presente portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-pe. publique_se. cumpra-se e arquive_se.

, Prefeirura Municipal cle Irupi - IiS.24 de Abril de l0t 9

ir de
Pr c Í'e'

Almeida Montoni
im \íunicipal

;ff{i"Jji1}ff .,i}:?3: i,B[".:'f, ::,i",.j:.:3.T:"3.L:t lH,",;;

Cêrtidão de pubticâção

Verô;íca ô!r'nhá L.êão
CheÍe de Gabinete
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ERRÂTA
COMU!{ICADO

RETIFICAçÁO PUB§CAçÁO
PREGAO PRESENCIAL NO

o?7 / 2Ot9
Publicado diâ r2lO4l2019

A PMI ôtr.véS dà SEi"loSI e
SEi.|AOH, informô: Ondê ss lâ:
"declaB vencedom do item 27 a
êmpresa DT lr1àteriâl Oe Construção
Eireli l"le'. Lela-re: "declarà
vencedora do ltem 27 â empresa
Íubolar Hôt, Ele const. l-tda EPP."

Luàna Guâsti
P.egoêira Oficiaf

P!otocolo 474444

RESUÍ'to DO CONTRATO DE
aDESÁO No O66/2019

ADESÃO A ÂÍÀ DÊ REGISTRO
DE PRIçO5 X. 0148/2O18
PRÉGAO PRESEÍ{CIÂL PARÂ
REGISTRO OE PiEçOS rio
O3O/2OTA DA PREf€IÍURA
HUi{ICIPAL OE IFONSO
CLAÚDIo.ÉS.
CONTRÂTANÍE: PREFEIÍURÁ
I.IUNICIPÂL DE IRUPI . ES

CONTRATADO: TECSYSÍEM
TECNOLOGIA EM SOfTWÀRE LTDÀ
rPP
OBJETO: é a contratação de
emPresà especializada na cessâo
de uso de licença de software
pôra gerenciamento e controle
de píodução agícolâ, bêm como,
coordenação dos Procêssos de
inscrição, alteraçáo e bàixà de
produtores rúrâis, inclurndo ô

conver§ão de clàdos, implàírtação,
treinámento de uso da ferÍamentà

supoíte técnico, em àtendimenlo
necêssldade§ do Núcleo de

Âtêndlmênto âo ContÍibuinte -
NAC e/ou sêcretêrià l.luniclp.l dê
Finãnç!s de In/pYES.
VALOR ÍOÍ L: R$ 26.496.00
(vinte e sers mil, quãtroceotos e
noventa e seis reàis).
vigêncaôi 12 (doze) meses.

Írupi/Es, 04 dê abíl óe 2019.

RESUIIO OE CONTRÂTO
No 5312019. Partes: l'1un. Iúna
X Roster EquiDamentos ,arô
Làboràtór'o Ltlà. Objeto: àqLrisição
de EquiDêmeotos, vrdra.as
e Utensilios oâ.ê ôrenler c
Progrôma de PecuéÍa Lerteirê,
Núcleos de Insemrnação Ârtificlàl e
Resfriadores de Leite Comunrtá os
e o L,àboratório de Anál se Ce Solo5
e Plàntas. A vigêncla do contrato
será de dozê mesês â partir da
publicôção. Vôlor: RS1.077,00.
I ELTTON VIRGILIO PEREIRA

PREFEI?O
Protocolo 4786.í7

RESUMO DE CONTRAÍO
No 5412019. Partes: r'lun. IÚna
X Lucadema Trôde lndustíà
e Comercio Eireli EPP. Objeto:
ôqulsicão de Equipôme.tos,
Vidraías e Utensílios gara atender
o Progrêma dê F'ecuária Leitêlrô,
Núcleos dê Insêminação artificiõl e
Resffàdores de Leite Comúnitários
e o Làboratóno de Análise de Solos
e Plantôs. A vrgêncrà do contráto
será de doze meses a pârtir cjà
publcação. Vaior: RSr.135,00.

WELTTON VIRGILIO PEREIRA
PREFETTO

Protocolo 47855O

PREFEITURA I{UNICIPAL DE
LINHARES-ES

SECRETARIA OE SÀÚDE
PROCESSO SELETIVO

srr.tPLtãcaDo
EOIÍAL No 0O1/2019, DE

23104/ 2079.
O Municipio de Linhares. Estôdo
do Esgirito Santo, por ifltermédio
dô Secreaaria l4unlcipal de Sôúde,
ôos terr.os das Leis l"tunicipàr5

3659/zltl, 3661/ZOt7,
3662/2017 e 3.824/2019, tornô
público quê fará realizàr Processo
Seletivo Srmplificac,o obletivando
subsadiâr .ontralaçôes Lemporárias
de pessoêl e recomposição de
cadaslro de reserva, a õín de
àtehder à necessrdade [emPoaánõ
de excepcional interesse público,
nos termos do Inciso IX, ôrt. 37
dê CFl88, no âmbito dà sêcrelaria
l'lunicipal de Saúde, medrante as
condições especiõis €stabelecidôs
neste Editôl.
As funçõês qire serão objeto deste
processo sêletivo simplificado,
be.n como os requisitos exlgidos,
quàntitativo dê vàgàs, lornôdà de
trôbalho, vencimento bôse mensal,
e outras lnforÍnàções, encofltram-
5e discriniôãdês nos Quôdros
êbarxo:
ouÂoEo r - LFr {o 3662/2(117
Funçáo: TECNICO DE
ENFERUAGEÍtI . 40hS
Rêquisito: Ensiíro Médio Completo
+ Curso Técnrco de Enfêrmôgem +
reg,stro profissionàl
Côrga Horárià: 40 horas semanais
Vencimento Mênsal: RS 1.299,30
va9a5: 16 + Cadàstro de Reservà
FuíÉo: FARMACEUTICO
ôrooulxrco
Requislto: Énsino Superior
Completoem Farmácià e Bioquímicâ
+ reqistro profisslonal
càrgà Horáriôi 40 horôs semànais
vencimento l'!ensàli Rt 2.476,03
vàoôs: 01 + cadastro de Reservà
Eunção: MÉDICO - CLÍNICO
GERAL
RequisiLo: Ensino SupedoÍ
Completo em Medlcinà + reglslro

Cêrgà Horára: 12 horàs sêmônàis
Vencimeito líensôl: RS 3.120,00
Vaoas: 02 + Càdãstro de R.êsêrvà
Fu;çáo: MÉDrco - PsreutÁTRA
Requisito: Enslno Superlor
Completo €m Medlcinô + reglsvo
proffsslonãl + resldência médica
completa na área de Psiquiatrlô
oU especializ!çáo nâ área de
Psiquiatri. OU ÍtuÍo de Espec.alistô
nã área de Psiquiatria
Càrga Horárià: 1Z horàs semônôjs
VencLmento Hensal: RS 3.120,00
Vàgas: 02 + Cadastro de Reservô
ouÃpRo 2 - LFr No 166r /rot7
Função: MÉDIco cLÍNIco
GERÂL SOCORRISTA
PLANÍONISÍÁ
Requisilor Ensino Supertor
Cohpleto em Medicirut + registro
profissionêl
cêrga tiorá.ià: plantão semanal de
24 horas rninterrupta§
Vencimênto liensal: Rt 5,200,00
Vôgasi 17 + Cadôstro de Reservâ
Lotôção: Hospitõl Gêrêl Cle Linhares
FUnçào: MÉDIco ctRuRGIÃo

Vitória (ES), Quarta-íeira, 24 deAbrilde 2019

GERAL . PIANÍOI{ISÍA
R€qulsito: Ensino superior
Completo em Medlclnâ + reglst.o
profissronal + residênciã Ínédica
completà na áreô de Cúurgra
Gerêt OU êspecià,ização na área
de Crrurg,a Geràl OU Ítulo de
Esgecjalistô na área de Cirurgià
Gerôl
Caroa Horána: Plantáo semanal de
24 horàs ininterruptàs
Vencimenlo Mensal: R$ 5.200,00
Vagàs: 07 + Cadaslro de Reserva
Lotaçãor hosplt.l GeÍàl de Linhares
Funçãor I'IEDICO ORÍOPEDI9TA
. PLÂITTONISTA
Requisito: Ensrno Supeíior
Completo em l4edicina + registro
proissional + resrdência médicà
completa na área de Orloped a OU
especràlizôção na área de OrtOpêdla
OU ÍLulo de E§peciàlistô na área de
Ortopedia
Carqa Horárià: Plantão semanôl de
24 horas ininterr!ptàs
Vencimenlo Mensêl: R$ 5.200,00
V.qas: 08 + Cadastro de ReserYà
Lotação: Hospitôl Geral de Linhares
Função: HÉDrco PEDIaTRÀ
SOCORRISTA - PLANTONISÍÀ
Requisito: Ensino Superior
Completo em t"ledicrôa + registro
9rofissiona, + rêsidêncià médicâ
completà na áreô de Pedlatrla ou
espêcializâção na áreô de Pediatrla
Ou Ítulo de Éspecialistô nà área dc
Pecliôtriô
Càrga Horária: Plantão semanâl dê
24 horâs lninteruptôs
Vencimento Mensàl: R$ 6.240,00
Vêgas: 12 + Cadastro de Resêrva
Lotação: Hospital Gerdl de !nhares
ouÀnEo r; fEr No 365q/2ô1,
FunÉo: HEDICO - ESF
Requisito: Ensino Superior
Completo em i.1êdicrnã + reglstro
proFissional
Carga Horária:40 hoÍês semânâls
Vencimento Mcnsàl: R$ 13.000,00
Vagas: 10 + Côdaíro de Reserva
A Administração Pública Municipâl
comunicà aos cêndidatos
interessôdos que esLào isêhtos
do pagamento dê taxô para
inscflção neste Processo Seletivo
Simpftficado.
Ântes de eíetuàí ô rnscriçáo o
cêndidato deverá €onhecer o
presente Edital, eíar plenamente
de acordo com as normàs e
condlções do mesmo, e certificâr-
se dê que preenche todos os
requisitos exlgidos. tendo o
candidato plenê responsabllldade
pela coníer€nciê dos documentos
àpresentados e oreenchrmênlo dà
flúô de inscíção.
As inscriçôes 3êr5o eíGtuâdàs
NA SECR€TAR:A !It'NICIPAL DE
ADMINISTRAçÃO E RECU'ISOS
HUí'IANOS, localizêdâ nã Av.
augusto côlmoô, no 1675,
Centro, Unhôres-ES, próximo a
àcàdênrià Health Wày, quando
dêverão ser àpresentados os
documentos exioidos no ato da
inscrição, em conformidade com
às demàis extgências deste Edital,
onde rcceberá o comproyônte de
inscriçâo com o respecivo número
de lnscrição.
As lnacrições 5eráo Íêâliradas
no horário dê O9h às 17h,
conÍorm6 s€grâgação de dâtàs
e funçõês ô seguir:

VÀLMIR DE ALMEIDA MONTONI

EXÍRATO DE COÍTTRATO . 10
ADITIVO

NÚttERo Do coNTRATo:
2A71207A,Í[PO DO CONTRAÍO:
Prestêção de Serviços.
CONTRATANTE: Prefeiiura
Municipàl de Jerôn,mo I'lontelro.
C Íl PJ: 2 7.16 5.6 5 3/0 0 01- 8 7.
CONÍRÁÍADA: FORTE LUZ
CONSTRUçÔES E SÊRVIçOS LTDA.
CNPrr 03.520.52210001-02.
ENDERÉçO: Ruõ Reverendo
Ârmando FerreiG, no 350, Sàlà
127, Largo dô Bôtalha, Niterói/tu,
CEP:24,310-400.
OSjETOT O gresenle instrumento
tem por objeto ô alterêção do sóclo
representante da CoNTRATADA
no conrrato 28712018, flrmado
entre as partes em 25/1Ol2OlA,
conforme so[cltêdo por meio do
Processo Âdmrntstràtivo no 1719 de
12 de Âbril de 2019,
oA ÂLTERAçÃo: Ficô alterBdo o
repre§entãnte da empresà FoRTE
LUZ CONSTRUçÔES E SERVIçOS
LmÁ oo cootrato 2822018,
côssôndo de ClÀudio iienrique
Albertini i'laftins, rrscrllo no
Càdàstro de pessoa Físiaa s€5 o
o6991.242-547 -20, pala Cinthia de
Vità, lnscrila no Câdastro de pessoa
fisicâ sob o no 097.441.046-27
FUND^XÊNÍO LEG^L: O
presente 'IêÍno Aditlvo decorÍe dôs
Justificativôs exaràdàs e do parecer
Juridico no Processo no 1719/2019.
OATA DA ASSINATUR,A: 23 de
Abril de 2019.nera d€ Eastos

protocoto 47891o

Pr€Íeito !lunicipal
Protocolo 478801

Ibiraç!

Irupi

Jerônimo I{onteiro

RESU!.IO DE CONTRATO
No 50/20r9. PaÍtes: Hun. lúna
X Solab Êqulpàmentos pãra
Lôborôtórios Ei.eli EPP. Objeto:
àquisição de Équipamentos,
Vidrarlas e Utênsílios pârà atender
o Programà de Pecuária Leitelra,
Núcleos de Insemlnôção Ârttficial e
Resfriàdores d€ Leite ComuniÉrios
ê c Laboratório de Aná §e de Solos
e Plânlas. A vigênctB do contrâto
sêrá d€ doze heses a pôrtir da
publicãção. Valor: R38.600.00.

WELITOT{ VIRGILTO PEREIRÁ
PREFEITO

Proto<olo 47a645

Iúna

Linhares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO E PLANEJAMENTO

DESPACHO

Encaminho ao setor de Finanças o presente instrumento para empenho e

pagamento, da Ata de Registro de Preço 14812018, Pregão Presencial n'
030/2018,licença de software para gerenciamento e controle de produção

agricola, em atendimento às necessidades do Núcleo de Atendimento ao
Contribuinte- NAC.

lrupi/ES, 24 de Abril de 20'19.

ROZIEL ES o o
Secretário Municipal de lnt o e Planejamento


