
                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  1 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 

Processo Administrativo nº 575317, de 27/12/2022 
 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES N° 2023.052E0700001.02.0012 
 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA 
VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por meio do Departamento de Licitação e Compras, 
sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, realizará 
licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 14.231, de 22 de janeiro de 2019, Lei 
Municipal nº 3.347, de 09 de novembro de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e alterações posteriores, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. 
 
Data da sessão: 13/04/2023 
Horário Final de Recebimento de Propostas: 08h30min 
Início da Disputa: 09h00min 
Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL – https://bllcompras.com/Home/Login 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, 
desinsetização, descupinização, desratização, desalojamento de pombos e morcegos e 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório d'água, nas instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana e Rural, atendendo as necessidades das Secretarias e 
Órgãos Municipais, desta municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
2. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado 
junto ao sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos 
os demais atos e operações no sistema de compras. 
 
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal  
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 
 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.5. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta se encontra em conformidade com as exigências previstas neste Edital, 
ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que 
concerne a regularidade fiscal. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados no sistema BLL, promovido 
pela Bolsa de Licitações do Brasil. 
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4.1.2. Para os itens 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 e 18, a participação é 
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
4.1.3. Em relação aos itens 01, 02, 04 e 07 poderá participar qualquer interessado que atenda 
aos requisitos deste Edital, ou seja, podem participar tanto ME/EPP quanto empresas de médio 
e grande porte. 
 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
 
4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.3.2.1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.3.2.2. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.3.2.3. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
 
4.3.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
Nota Explicativa: A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob 
a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de fornecimento/serviços 
comuns, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é 
bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, 
apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, 
condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o 
universo de possíveis licitantes individuais.  
 
O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, 
vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são 
aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, em que 
empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. 
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Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a 
formação de consórcio. 
 
Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 
participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas 
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei no 8.666/93, que em seu 
artigo 33 que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações 
por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de 
empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por 
prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 
 
4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 
 
4.4. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema 
do site www.bll.org.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificação das 
propostas cadastradas", caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei 
Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/2014, decaindo do direito deste 
benefício o proponente que não se declarar. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
 
6.1.1. Valor unitário e total do item; 
 
6.1.1.1. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casa decimais após a 
vírgula, expressos em moeda nacional. 
 
6.1.2. Marca; 
 
6.1.3. Fabricante; 
 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência, indicando no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 
 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos serviços. 
 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 
1455/2018 – TCU – Plenário). 
 
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução da Contrato/Ata de Registro de Preços. 
 
6.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico o cumprimento dos 
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste Edital. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 
 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 
e os licitantes. 
 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
 
7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.12. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 
às exigências de habilitação. 
 
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
7.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 
 
7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 
7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
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ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
 
7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos: 
 
7.25.1. no país; 
 
7.25.2. por empresas brasileiras; 
 
7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
 
7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
 
7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 
7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
7.27.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
7.28. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 
 
8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 
8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que 
contenham as características do bem ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
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8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
 
8.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
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d) Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – TCE/ES (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-
responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou 
municipal (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-
responsaveis/proibidos-de-contratar/). 
 
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
9.2. A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos encaminhados através 
do Sistema BLL, bem como através do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação 
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e 
habilitação técnica. 
 
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/proibidos-de-contratar/
https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/proibidos-de-contratar/
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  13 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 
 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à complementação daqueles exigidos neste Edital, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
9.8. Habilitação jurídica: 
 
9.8.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
– EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
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9.8.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
 
9.8.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 
Autorização; 
 
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao; 
 
9.9.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 
ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES 
fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 
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9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 
 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira 
 
9.10. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
observada a data de validade definida no instrumento. 
 
9.10.1. no caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 
falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) 
dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 
9.10.2. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social , já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de 
Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

 
9.10.2.1. para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, 
que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, 
bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto 
no Art. 176 da Lei 6.404/76: 

 
Art. 176. (…) 
 
I - balanço patrimonial; 
 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 
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§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da 
situação patrimonial e dos resultados do exercício. 

 
9.10.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita 
bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela 
LC nº 155/2016: 
 
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, 
registrados na Junta Comercial; 

 
b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na 
Junta Comercial; 

 
c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para 
ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração 
anterior ao Edital; 

 
d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

 
9.10.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o 
recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço 
Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Digital. 
 
9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 
9.10.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 
a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 
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LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

9.10.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 
índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua 
habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 
31, da Lei nº 8.666/93; 
 
9.10.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) 
meses, conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de 
apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

 
9.10.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na 
junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração 
Digital, na forma da legislação que regula a matéria. 

 
9.10.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 
exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, deverá ser apresentado, 
excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o 
Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 
início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação 
econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá 
estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 

 
9.10.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 
dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, 
porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 
9.10.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em 
situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho 
técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme 
Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a 
inabilitação da empresa licitante no presente certame. 
 
9.11. Qualificação Técnica 
 
9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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9.11.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, assinado por autori-
dades ou representante de quem os expediu, com a devida identificação; 
 
9.11.3 .Registro do responsável técnico no respectivo conselho profissional. 
 
Obs.: Conforme Resolução RDC nº 18, de 29 de fevereiro de 2000, da ANVISA, considera-se 
habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores 
e pragas urbanas: biólogo, engenheiro agrónomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, 
farmacêutico, médico veterinário e químico. 
 
9.11.4. Registro da Empresa junto ao conselho profissional do seu Responsável Técnico, em 
conformidade com o disposto na RDC 52/2009 da ANVISA. 
 
Obs.: A empresa deve ser especializada no ramo prestação de serviço de controle de vetores e 
pragas urbanas, devendo ter um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício 
das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas. 
 
9.11.5. Licença/inscrição Sanitária e Ambiental, válida, expedida pela autoridade sanitária e 
ambiental competente da comarca da licitante ou, no caso da inexistência de autoridade sanitá-
ria e ambiental local, pela autoridade sanitária e ambiental competente estadual a que o muni-
cípio pertença. 
 
9.12. Das Declarações de Superveniência de Fatos Impeditivos, de Emprego de Menores e 
de E-mail: 
 
a) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme Artigo 32, § 2º, Lei 8.666/1993, conforme modelo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023 

 
A empresa ...................................................., inscrita no
 CNPJ sob o nº ........................................... sediada 
na .........................................., declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 
Local e data ....................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 
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b) Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos”, com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, 
conforme nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e 
suas posteriores alterações, conforme modelo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023 

 
A empresa: ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de 
seu representante legal o (a) Senhor (a) .................., portador da Carteira de 
Identidade nº. .......... e do CPF nº. , DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não 
emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. (   ). 
 

Local e data ....................................................................... 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 

 
c) Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para 
notificação de decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, 
produzindo efeitos para contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO, conforme modelo 
abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2023 

 
A empresa: ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço 
eletrônico (e-mail) ................., para notificar e receber decisões proferidas 
no procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo 
efeitos para contagem de prazos. 

 
Local e data ....................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

(Representante legal) 
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Obs.: A falta da declaração de endereço eletrônico não ensejará a inabilitação da empresa 

licitante no presente certame. 

 
Obs.: Estas Declarações deverão ser realizadas preferencialmente em papel timbrado da 
licitante. 
 
9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 
dispensado(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital. 
 
9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 
9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
9.16. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 
 
9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 
Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
 
9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 
 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 
 
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do Contrato/Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 
 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
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de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 
 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
 
11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o Contrato/Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 
LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 
 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Termo de Referência. 
 
15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
 
15.1. Será exigida garantia contratual dos serviços fornecidos na presente contratação, 
complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de 
Referência. 
 
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
 
16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
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16.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
17.3.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
17.3.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 
 
17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão 

no instrumento contratual ou no Termo de Referência. 
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17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público. 
 
17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 
 
17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no Edital e anexos. 
 
17.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato. 
 
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 
 
21. DO PAGAMENTO 
 
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 
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22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
22.1.1. não assinar o Contrato/Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
22.1.2. apresentar documentação falsa; 
 
22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
22.1.5. não mantiver a proposta; 
 
22.1.6. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
 
22.1.7. cometer fraude fiscal; 
 
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 
 
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019.  
 
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
22.4.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
22.4.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
 
22.4.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos; 
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22.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
 
22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
22.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
22.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
22.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
22.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
22.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
22.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
22.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
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23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 
23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 
 
23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 
 
23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 
2013. 
 
24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
  
24.2. A impugnação deverá ser realizada, preferencialmente, por forma eletrônica, através da 
Plataforma BLL. Poderá ainda ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 
Venécia/ES, CEP: 29.830-000. 
 
24.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
 
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital. 
 
24.6. O(a) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 
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24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 
 
24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a Administração. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
 
25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
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25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
 
25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.bll.org.br e 
www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail 
licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 
situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, nos dias úteis, 
no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
25.12.1. Anexo I: Termo de Referência; 
 
25.12.2. Anexo II: Modelo de Proposta de Preços; 
 
25.12.3. Anexo III: Ata de Registro de Preços;  
 
23.12.4. Anexo IV: Termo de Contrato; 
 
 

Nova Venécia/ES, 21 de março de 2023. 
 
 
 

WANESSA ZAVARESSE SECHIM 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DECRETO N° 15.859/2021 
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ANEXO I DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório para 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para fu-
tura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle 
de pragas e vetores, desinsetização, descupinização, desratização, desalojamento de pom-
bos e morcegos e prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório d'água, 
nas instalações e/ou prédios púbicos da Zona Urbana e Rural, atendendo as necessidades 
das Secretarias e Órgãos Municipais, desta municipalidade, conforme condições, especifica-
ções e quantitativos descritos neste, Termo de Referência. 
 
1.2. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações e quantitativos constantes da tabela 
abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 
 

ITE
M 

 
CATM

AT QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
 MÁXIMA 

UNI
D. 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
MÁXIM

O 
ACEITÁ

VEL 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁV

EL 

01 3417 346.082,89 485.610,78 m² 

Serviço de desinsetização, 
descupinização, desratização e 
desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana.  

2,02 
980.933,7

8 

02 3417 39.179,00 101.360 m² 

Serviço de desinsetização, 
descupinização, desratização e 
desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural. 

3,38 
342.596,8

0 

03 13.595 182 376 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o 

191,45 71.985,20 
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fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

04 13.595 266 535 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de 
instalações e prédios púbicos da 
Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do serviço 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

244,39 
130.748,6

5 
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05 13.595 67 135 
SER
V. 

 
Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o  
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

409,00 55.215,00 

06 13.595 48 99 
SER
V. 

 
Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o  
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 

644,50 63.805,50 
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patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

07 13.595 52 107 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

807,50 86.402,50 

08 13.595 36 67 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 

956,75 64.102,25 
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Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

09 13.595 14 31 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

1.111,25 34.448,75 

10 13.595 23 45 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em 

1.275,00 57.375,00 
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instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

11 13.595 90 135 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 

274,39 37.042,65 
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tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

12 13.595 49 143 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de 
instalações e prédios púbicos da 
Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do serviço 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

342,38 48.960,34 

13 13.595 39 71 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 

438,54 31.136,34 
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patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

14 13.595 35 55 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o  
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

525,00 28.875,00 

15 13.595 31 63 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 

867,50 54.652,50 
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Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

16 13.595 5 10 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

1.125,00 11.250,00 

17 13.595 5, 10 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em 

1.424,50 14.245,00 
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instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 
tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

18 13.595 7 14 
SER
V. 

Limpeza e Desinfecção de 
reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em 
instalações e/ou prédios púbicos 
da Zona Rural, incluso o 
fornecimento de todos os 
equipamentos e produtos 
necessários à execução do 
serviço. 
Limpeza de Reservatório de água: 
consiste na remoção mecânica das 
substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no 
reservatório.  
Desinfecção: na eliminação de 
microrganismos potencialmente 
patogênicos por meio de agentes 
químicos.  
Deverá ser fornecido um 
“Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual 

1.673,33 23.426,62 
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tenha sido realizadas a limpeza e a 
desinfecção, com validade de 06 
(seis) meses.  

VALOR TOTAL R$ 2.137.201,88 
 
1.2.1. Os itens 03,  05, 06,  08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17 e 18, destinam-se à participação 
EXCLUSIVA de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Mi-
croempreendedor Individual – MEI, conforme previsão da Lei Complementar 123/2006 e alte-
rações, sem prejuízo da sua participação nos demais itens não exclusivos. 
 
1.2.2. Com fundamento no inciso III, do artigo 49, da Lei Complementar 123/2006, entendemos 
que não deve ser estabelecida, neste certame, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, para os itens, 01,02, 04 e 07, em 
função das seguintes razões: 
 
a) Exigência de melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis, dadas as vanta-
gens advindas da economia de escala gerada pela contratação e adjudicação dos serviços em 
conjunto. Assim sendo, quanto maior o quantitativo licitado para o item, menor poderá ser o 
custo do serviço, já que em compras em maiores quantidades normalmente são obtidos descon-
tos substanciais, gerando benefícios à Administração; 

b) Atendimento ao princípio da eficiência, alçado à condição de princípio da Administração 
Pública pela Emenda Constitucional nº 19/1998, em razão do qual deve-se objetivar sempre 
maior qualidade e economicidade dos atos e procedimentos administrativos, de modo a melho-
rar a relação custo/benefício nos trabalhos executados no órgão público; 

c) Alcance do objeto com racionalidade administrativa, o que implica na necessidade de medi-
ção dos custos administrativos envolvidos no processo de contratação dos serviços pretendidos. 
Nesse sentido, a subdivisão do objeto poderia gerar distorções diversas, como maior número de 
atas de registro de preços ou contrato a administrar, o que dificultaria, por exemplo, a fiscali-
zação da contratação. 

1.3. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 
participante(s): 
 
1.3.1. Relação das Secretarias: 
 
1.3.1.1. Secretaria Municipal de Educação; 
1.3.1.2. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
1.3.1.3. Gabinete do Prefeito; 
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1.3.1.4. Secretaria Municipal de Administração; 
1.3.1.5. Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
1.3.1.6. Secretaria Municipal de Obras, dos Transportes e de Urbanismo; 
1.3.1.7. Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde); 
1.3.1.8. Secretaria Municipal de Finanças; 
1.3.1.9. Secretaria Municipal de Ação Social (Fundo Municipal de Assistência Social); 
1.3.1.10. Secretaria Municipal de Agricultura. 
1.3.1.11. Secretaria Municipal de Esportes. 
1.3.1.12. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
1.3.1.13. Secretaria Municipal de Planejamento. 
 

1.3.1.1. Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁXIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 170.000 340.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 30.000 80.000 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 150 300 SERV. 

 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 500 litros em instala-
ções e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, in-
cluso o fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

04  13.595 200 400 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 1.000 litros de insta-
lações e prédios púbicos da Zona Urbana, in-
cluso o fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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05 13.595 40 80 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 2.000 litros em insta-
lações e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, 
incluso o  fornecimento de todos os equipamen-
tos e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

06 13.595 40 80 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 3.000 litros em insta-
lações e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, 
incluso o  fornecimento de todos os equipamen-
tos e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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07 13.595 40 80 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 5.000 litros em insta-
lações e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, 
incluso o fornecimento de todos os equipamen-
tos e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

08 13.595 30 50 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 10.000 litros em ins-
talações e/ou prédios púbicos da Zona Ur-
bana, incluso o fornecimento de todos os equi-
pamentos e produtos necessários à execução do 
serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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09 13.595 10 20 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 20.000 litros em ins-
talações e/ou prédios púbicos da Zona Ur-
bana, incluso o fornecimento de todos os equi-
pamentos e produtos necessários à execução do 
serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

10 13.595 20 40 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 30.000 litros em ins-
talações e/ou prédios púbicos da Zona Ur-
bana, incluso o fornecimento de todos os equi-
pamentos e produtos necessários à execução do 
serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

11 13.595 77 104 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 500 litros em instala-
ções e/ou prédios púbicos da Zona Rural, in-
cluso o fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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12 13.595 30 100 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 1.000 litros de insta-
lações e prédios púbicos da Zona Rural, in-
cluso o fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

13 13.595 30 50 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 2.000 litros em insta-
lações e/ou prédios púbicos da Zona Rural, in-
cluso o fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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14 13.595 30 50 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 3.000 litros em insta-
lações e/ou prédios púbicos da Zona Rural, in-
cluso o  fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

15 13.595 20 40 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 5.000 litros em insta-
lações e/ou prédios púbicos da Zona Rural, in-
cluso o fornecimento de todos os equipamentos 
e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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16 13.595 05 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 10.000 litros em ins-
talações e/ou prédios púbicos da Zona Rural, 
incluso o fornecimento de todos os equipamen-
tos e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses.  

17  05 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 20.000 litros em ins-
talações e/ou prédios púbicos da Zona Rural, 
incluso o fornecimento de todos os equipamen-
tos e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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18  05 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de 
água com capacidade de 30.000 litros em ins-
talações e/ou prédios púbicos da Zona Rural, 
incluso o fornecimento de todos os equipamen-
tos e produtos necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na re-
moção mecânica das substâncias e outros objetos 
indevidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos 
potencialmente patogênicos por meio de agentes 
químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Lim-
peza” para cada reservatório de água na qual te-
nha sido realizadas a limpeza e a desinfecção, 
com validade de 06 (seis) meses. 

 

1.3.1.1.1- LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

Nº Und/Órgão 
Localiza-

ção 
Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

01 

ESCOLA CIVICO 
MILITAR-“GENI-
VALDO ANTÔNIO 
DA SILVA”- 

UR-
BANA 

Rodovia do 
Café, Km 06, 
São Cristóvão 

Polo Industrial I 
(27) 3752-

9059 

02 
DEPÓSITO DE ME-
RENDA ESCOLAR 

UR-
BANA 

Rua Colatina, nº 
325, Bairro Cen-
tro – Nova Vené-
cia-ES 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE OBRAS 

(27) 3772-
9025 

03 
ANEXO “BAIRRO 
DE FÁTIMA”UR-
BANA 

UR-
BANA 

Bairro de Fátima 
– Nova Venécia 
– ES 

PRÓXIMO A 
IGREJA 

NOSSA SE-
NHORA DE 

FÁTIMA 

 (27) 
3752-7401 

04 
ANEXO “CÓR-
REGO DA SERRA” 

UR-
BANA 

Rua Ernesto 
Ayres Farias, s/n, 

FINAL DA 
 (27) 

3752-9185 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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Centro – Nova 
Venécia – ES 

RUA COLA-
TINA 

05 
CMEITI “IDALINA 
MARIA MA-
CHADO FIEL” 

UR-
BANA 

Av. Norte, s/n, 
Bairro São Fran-
cisco Nova Ve-
nécia – ES 

DEPOIS DA 
MULTIVIX 
SENTINDO 

VILA PAVÃO, 
LADO ES-
QUERDO 

 

 (27) 
3772-6879 

06 
CMEI “LAR DE FÁ-
TIMA” 

UR-
BANA 

Rua Rochedo, 
s/n, Bairro Bon-
fim – Nova Ve-
nécia – ES 

PRÓXIMO A 
IGREJA CATÓ-
LICA DO BON-

FIM 
 

(27) 3752-
9046 

07 
CMEI “LUZIA AL-
VES DE LIMA” 

UR-
BANA 

Rua Amapá, nº 
34, Bairro Mar-
gareth – Nova 
Venécia – ES 

ATRÁS DO 
CENTRO DE 
SAÚDE DO 

BAIRRO MAR-
GARETH 

 (27) 
3752-1035 

08 
CMEI “ODORICO 
DOMINGOS” 

UR-
BANA 

Praça Sagrada 
Família, s/n, 
Bairro Iolanda – 
Nova Venécia – 
ES 

AO LADO DA 
QUADRA 

 

 (27) 
3752-9052 

09 
CMEI "REGINA 
CÉLIA MENEGUE-
TTI FRISSO" 

UR-
BANA 

Trav. Almirante 
Barroso, s/n, 
Bairro Monte 
Castelo – Nova 
Venécia – ES 

DEPOIS DA 
IGREJA 

SANTA MÔ-
NICA 

 

(27) 3752-
9050 

10 
CMEI “ROMEU 
CARDOSO” 

UR-
BANA 

Rodovia Antônio 
Daher, s/n, 
Bairro Bela Vista 
– Nova Venécia 
– ES 

NA BEIRA DO 
ASFALTO 

 

(27) 3752-
9051 

11 
CMEI “VERA LÚ-
CIA GALVÃO” 

UR-
BANA 

Rua Papazanak, 
n° 226 – Bairro 
Rúbia – Nova 
Venécia – ES 

PRÓXIMO A 
LIRA MUNICI-

PAL 
 

(27) 3752-
3528 

12 
CMEITI “ANTÔ-
NIO BARBOSA 
SENNA JÚNIOR” 

UR-
BANA 

Rua 01, s/n, 
Bairro Bethânia 
– Nova Venécia 
– ES 

AO LADO DA 
QUADRA 

 

 (27) 
3752-9048 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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13 
CMEITI “MARIA 
CALIMAM LOBO” 

UR-
BANA 

Rua Alciro Oli-
veira Maciel, s/n, 
Bairro Dom José 
Dalvit – Nova 
Venécia – ES 

DE FRENTE 
COM A CON-

CREMIX 
 

(27) 3752-
9049 

14 
CMEITI” Luis Car-
los Gadioli” 

UR-
BANA 

Rua Estrada Ae-
roportom S/N, 
Bairro Aero-
porto, Nova Ve-
nécia – ES 

Rua Estrada Ae-
roporto, S/N, 
Bairro Aero-

porto. 

 

15 
CMEITI “MARIA 
LUIZA PESTANA 
DIAS” 

UR-
BANA 

Rua Eleosipio 
Rodrigues da 
Cunha, nº 680, 
Bairro Rúbia – 
Nova Venécia – 
ES 

AO LADO DO 
BAR DO BAN-

DEIRA 
 

 (27) 
3752-9027 

16 
CMEI “MARIA PE-
REIRA CAR-
RASCO” 

UR-
BANA 

Patrimônio do 
XV, Zona Rural 
– Nova Venécia. 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 
 

 (27) 
98109095

1 
 

17 
CEMEI “VICENTE 
SCARDINI” 

UR-
BANA 

Patrimônio de 
Guararema, zona 
Rural – Nova 
Venécia. 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 
99724517

0 

18 
EMEFIT “BAIRRO 
ALTOÉ” 

UR-
BANA 

Rua Luiz Altoé, 
s/n, Bairro Altoé 
– Nova Venécia 
– ES 

DEPOIS DO 
CORPO DE 

BOMBEIROS, 
ULTIMA RUA 
CALÇADA A 

DIREITA 

(27) 3752-
1713 

19 
EMEFIT “PROFES-
SORA ARLENE 
GERALDO” 

UR-
BANA 

R. Sete de Se-
tembro, 420 – 

Rúbia, Nova Ve-
nécia – ES 

AO LADO DO  
COLINA  

COUNTRY 
CLUB 

 (27) 
3752-9028 

20 
EMEF “DR. ADAL-
TON SANTOS” 

UR-
BANA 

Av. Mateus Tos-
cano, 363 – Mu-
nicipal I – Nova 
Venécia – ES 

EM FRENTE 
AO INSS 

 

(27) 3752-
2845 

21 
EMEF “DR. RE-
NATO ARAÚJO 
MAIA” 

UR-
BANA 

Rua Sergipe, 60 
– Margareth – 
Nova Venécia – 
ES – Tel.: 

EM FRENTE A 
IGREJA 

NOSSA SE-

(27) 3752-
3555 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=polo+uab+nova+venecia&ei=a1BwYPa8IJe75OUPjvG-0A8&oq=polo+uab+nova+venecia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIJjoGCAAQBxAeOgYIABAFEB5QuuyeAVjV_Z4BYOCAnwFoAHACeAGAAeUFiAGwG5IBDTAuMS4zLjIuMC4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi2nvO4nPHvAhWXHbkGHY64D_oQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=polo+uab+nova+venecia&ei=a1BwYPa8IJe75OUPjvG-0A8&oq=polo+uab+nova+venecia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIJjoGCAAQBxAeOgYIABAFEB5QuuyeAVjV_Z4BYOCAnwFoAHACeAGAAeUFiAGwG5IBDTAuMS4zLjIuMC4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi2nvO4nPHvAhWXHbkGHY64D_oQ4dUDCA4&uact=5
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NHORA APA-
RECIDA 

22 
EMEF “PROFª 
CLAUDINA BAR-
BOSA” 

UR-
BANA 

Av. Mateus Tos-
cano,194 – Mu-
nicipal I – Nova 
Venécia – ES 

EM FRENTE A 
ESCOLA DOM 
DANIEL COM-

BONI 

(27) 3752-
1244 

23 
EMEF “PROFª MA-
RIA RODRIGUES 
LEITE” 

UR-
BANA 

Rua Cariacica, 
325 – Centro – 
Nova Venécia – 
ES 

EM FRENTE A 
GARAGEM DA 

ÁGUIA 
BRANCA 

(27) 3752-
3729 

24 
EMEF “SÃO CRIS-
TOVÃO” 

UR-
BANA 

Rua Pablo, s/n – 
São Cristóvão – 
Nova Venécia – 
ES 

ATRÁS DO 
POSTO DOIS 

IRMÃOS 
 

 (27) 
3752-9047 

25 
EMEF “STANIS-
LAW ZUCOLOTO” 

UR-
BANA 

Rua Projetada, 
36 – São Fran-
cisco – Nova Ve-
nécia – ES 

AO LADO DA 
FACULDADE 

MULTIVIX 

 (27) 
3752-9045 

26 
EMEF “TITO SAN-
TOS NEVES” 

UR-
BANA 

Rua Duarte, 431 
– Rúbia – Nova 
Venécia – ES 

EM FRENTE 
AO SALÃO DA 

MARTA CO-
FFE 

(27) 3752-
9043 

27 
EMEF “VENECI-
ANO” 

UR-
BANA 

Rua Boa Vista, 
154 – Eleosippo 
R. da Cunha – 
Nova Venécia – 
ES 

RUA ATRÁS 
DO HOSPITAL 
SÃO MARCOS 

 (27) 
3752-9080 

28 
EMEIEF “LOUR-
DES SCARDINI” 

UR-
BANA 

Rua Irani, s/n – 
Filomena – Nova 
Venécia – ES 

AO LADO DA 
IGREJA SÃO 

DANIEL COM-
BONI 

 (27) 
3752-9044 

29 
EMEIEF “FRAN-
CISCO SECCHIM” 

RURAL 

Patrimônio de 
Cristalino – 
Nova Venécia – 
ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 3752-
9059 

30 
EMEIEF “Francisco 
Tavares Renes” 

RURAL 

Patrimônio de 
São Gonçalo – 
Nova Venécia – 
ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 3752-
9059 

31 
EMEIEF “REGINA 
ALVES DUTRA” 

RURAL 
Patrimônio Boa 
Vista  – Nova 
Venécia – ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

 (27) 
3772-1304 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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32 
EMEIEF “CEDRO-
LÂNIA” 

RURAL 

Patrimônio de 
Cedrolânia  – 
Nova Venécia – 
ES 

 
DENTRO DA 

COMUNI-
DADE 

 

 (27) 
3772-2000 

33 
EMCOR “ÁGUA 
LIMPA” 

RURAL 

Patrimônio de 
Água Limpa   – 
Nova Venécia – 
ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 3752-
9059 

34 
EMCOR “GAVIÃO-
ZINHO” 

RURAL 

Assentamento 
Gaviãozinho  – 
Nova Venécia – 
ES 

NÃO TEM 
(27) 3752-

9059 

35 
EMCOR “SANTA 
HELENA” 

RURAL 
Chapadinha – 
Nova Venécia – 
ES 

AO LADO DA  
"EFA CHAPA-

DINHA " 

(27) 3752-
9059 

36 
EMEF “ÁREA PE-
REIRA” 

RURAL 
São Luiz Gon-
zaga  – Nova Ve-
nécia – ES 

SÃO LUIZ 
GONZAGA 

NO PATIO DA 
IGREJA 

(27) 3752-
9059 

37 
EMEF “ASSENTA-
MENTO RODEIO” 

RURAL 
São João Boto – 
Nova Venécia – 
ES 

NA ENTRADA  
PARA O CRIS-

TALINO 

(27) 3752-
9059 

38 
EMEF “LUZIA 
ZOTELLE PAR-
TELLE” 

RURAL 

Santa Ana do 
CÓRREGO 
Grande   – Nova 
Venécia – ES 

SANTA ANA 
DO CÓRREGO 

GRANDE 

(27) 3752-
9059 

39 
EMEF “OROZI-
MBO CORREA DA 
SILVA ” 

RURAL 

CÓRREGO Ca-
choeira do Mu-
niz  – Nova Ve-
nécia – ES 

NA COMUNI-
DADE - CA-
CHOEIRA 

ALTO MUNIZ 

(27) 3752-
9059 

40 
EMEF “CACHO-
ERA GRANDE” 

RURAL 
Patrimônio do 
Bis – Nova Ve-
nécia – ES 

PATRIMÔNIO 
DO BIS 

(27) 3752-
9059 

41 
EMEF “CAMPO 
BELO” 

RURAL 

CÓRREGO Pe-
dra da Invejada – 
Nova Venécia – 
ES 

PERTO DA PE-
DRA DA IN-

VEJADA 

(27) 3752-
9059 

42 
EMEF “CÓRREGO 
DA PALMEIRA” 

RURAL 
CÓRREGO da 
Palmeira – Nova 
Venécia – ES 

NO PATIO DA 
IGREJA 

(27) 3752-
9059 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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43 
EMEIEF “FINIS-
TAURO GRILLO” 

RURAL 

São José do Gril-
los – Nova Vené-
cia – ES – Tel.: 
(27) 3752-6877 

COMUNI-
DADE DOS 
GRILLOS 

(CÓRREGO 
DA PEDRA) 

(27) 3752-
9059 

44 
EMEF “CÓRREGO 
DA TRAVESSIA” 

RURAL 

CÓRREGO da 
Travessia  – 
Nova Venécia – 
ES 

TRAVESSIA 
(27) 3752-

9059 

45 
EMEF “SEBAS-
TIÃO VIDAL” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Cristal – Nova 
Venécia – ES 

DEPOIS DE 
CEDROLÂN-

DIA 

(27) 3752-
9059 

46 
EMEF “CÓRREGO 
DO AUGUSTO” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Augusto – Nova 
Venécia – ES 

NA COMUNI-
DADE 

(27) 3752-
9059 

47 
EMEF “CÓRREGO 
DO LIMÃO” 

RURAL 
Santa Rosa do 
Limão – Nova 
Venécia – ES 

COMUNI-
DADE CÓR-

REGO DO LI-
MÃO, EN-

TRADA DOS 
VELOSO 

(27) 3752-
9059 

48 
EMEF “JOÃO VEN-
TURIM SOBRI-
NHO” 

RURAL 
Córrego do Ma-
ruí – Nova Vené-
cia – ES 

DEPOIS DO 
PORÇÃO 

(27) 3752-
9059 

49 
EMEF “CÓRREGO 
DO OURO” 

RURAL 
Córrego do Ouro 
– Nova Venécia 
– ES 

NO PATIO DA 
IGREJA 

(27) 3752-
9059 

50 
EMEF “CÓRREGO 
DO MARCELINO” 

RURAL 
Córrego Santo 
Izidoro – Nova 
Venécia – ES 

COMUNI-
DADE SANTO 

IZÍDORO 

(27) 3752-
9059 

51 
EMEF DARCY 
JOSÉ MENON 
 

RURAL 
Córrego do Para-
íso – Nova Vené-
cia – ES 

SENTIDO BAR 
DO BRÁS 

(27) 3752-
9059 

52 
EMEF “CÓRREGO 
DO POÇÃO” 

RURAL 
Córrego do Po-
ção – Nova Ve-
nécia – ES 

NA COMUNI-
DADE 

(27) 3752-
9059 

53 
EMEF “FAZENDA 
SANTA RITA” 

RURAL 
Fazenda Santa 
Rita – Nova Ve-
nécia – ES 

FAZENDA 
SANTA RITA 

(27) 3752-
9059 

54 EMEF “FAZENDA RURAL 
Serra de Cima – 
Nova Venécia – 

ATRÁS DO 
BAR 

(27) 3752-
9059 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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VITÓRIO DE AN-
GELO” 

ES 

55 
EMEF “LAU-
RINDA DOS AN-
JOS” 

RURAL 
Córrego da Pedra 
Grande – Nova 
Venécia – ES 

PRÓXIMO A 
PROPRIE-
DADE DO 

BARRI-
GUEIRA (PE-

DRA 
GRANDE) 

(27) 3752-
9059 

56 
EMEF “MARIA 
MADALENA CAR-
DOSO” 

RURAL 
Córrego do Gua-
rabu – Nova Ve-
nécia – ES 

GUARABU 
(27) 3752-

9059 

57 
EMEF "MARINA 
CAMPANHOLLE" 
 

RURAL 
Patrimônio da 
Penha – Nova 
Venécia – ES 

DENTRO DA 
COMUNI-
DADE DO 
PERDIDO 

(27) 3752-
9059 

58 
EMEF “PATRIMÔ-
NIO DE LUZILÂN-
DIA” 

RURAL 

Patrimônio de 
Luzilândia – 
Nova Venécia – 
ES 

DEPOIS DO 
ASSENTA-

MENTO PIPI-
NUCK 

(27) 3752-
9059 

59 
EMEF “REFRIGÉ-
RIO” 

RURAL 

Córrego de refri-
gério Saúde – 
Nova Venécia – 
ES 

COMUNI-
DADE NOSSA 
SENHORA DA 

SAÚDE 

(27) 3752-
9059 

60 
EMEF “SANTA 
ROSA DA CACHO-
EIRINHA” 

RURAL 

Santa Rosa da 
Cachoeirinha – 
Nova Venécia – 
ES 

COMUNI-
DADE SANTA 
ROSA DA CA-
CHOEIRINHA 

(27) 3752-
9059 

61 
EMEF “SÃO MI-
GUEL” 

RURAL 
Córrego do Li-
mão – Nova Ve-
nécia – ES 

AO LADO DA 
IGREJA SÃO 

MIGUEL 

(27) 3752-
9059 

62 
EMEF “SÃO LUIZ 
REI” 

RURAL 
São Luiz Reis – 
Nova Venécia – 
ES 

NA RUA 
ATRÁS DA 

IGREJA 

(27) 3752-
9059 

63 
EMEF “SÃO SI-
MÃO” 

RURAL 
Alto Muniz – 
Nova Venécia – 
ES 

ALTO MUNIZ 
(27) 3752-

9059 

 

1.3.1.2.- Órgão  Participante- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo , 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT. 
MÁ-

XIMA 
UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 4.000 9.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 02 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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04  13.595 05 09 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios pú-
bicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de todos 
os equipamentos e produtos necessários à execução do 
serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios pú-
bicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de todos 
os equipamentos e produtos necessários à execução do 
serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 
Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou prédios 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  
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16 13.595 0 0 SERV. 

 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  
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18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevidamente 
presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

1.3.1.2.1-LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICI-
PAL DE CULTURA E TURISMO . 

N
º 

Und/Órgão 
Localiza-

ção 
Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

1 
CENTRO 

CULTURAL 
CASARÃO 

URBANA 

Rua Dr. Antônio 
dos Santos Neves, 
S/N, Bairro Mar-

gareth. 

Próximo ao 
DETRAN 

(27) 3752-
6995 

2 

LIRA MUNI-
CIPAL MA-
TEUS TOS-

CANO 

URBANA 
Rua Placendino 
Ângelo Freitas, 
Bairro Rúbia. 

Próximo a Qua-
dra Poliespor-

tiva. 

(27) 3752-
6995 

3 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

DR. EDU-
ARDO DU-

RÃO CUNHA 

URBANA 

Rua Mateus Tos-
cano, Nº 

186,Bairro Filo-
mena. 

Próximo a 
APAE 

(27) 3752-
6995 

4 
CASA  DE PE-
DRA PERLETI 

URBANA 
Rua Muniz Freire, 

S/N, Centro. 
Próximo A CE-

SAN. 
(27) 3752-

6995 
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5 
ANEXO CASA 

DE PEDRA 
PERLETI 

URBANA 
Rua Muniz Freire, 

S/N, Centro. 
Próximo A CE-

SAN. 
(27) 3752-

6995 

 

1.3.1.3.- Órgão Participante- GABINETE DO PREFEITO 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 600 1200 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 02 04 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  
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04  13.595 02 04 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
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de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 
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14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  
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16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
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todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

 

1.3.1.3.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PRE-
FEITO  

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA DE-
FESA CIVIL 

URBANA 
Rua São Geraldo, 
S/N, Bairro Filo-
mena. 

- 
(27) 3772-

6176 

2 
PRÉDIO CEN-
TRAL DA PRE-
FEITURA 

URBANA 
Avenida Vitoria, Nº 
347, Bairro Centro 

Ao Lado da 
Praça do Imi-
grante( Praça 

Banestes). 

(27)3752-
9000 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.4. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN QUANT UNID. DESCRIÇÃO 
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T. MÍ-
NIMA 

. MÁ-
XIMA 

01 3417 5.508 7.259 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 1 4 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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04  13.595 09 13 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 0 0 SERV. 

 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 01 04 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 
 
 

1.3.1.4.1 LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Nº Und/Órgão 
Localiza-

ção 
Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

1 
PREDIO CENTRAL 
DA PREFEITURA 

URBANA 
Avenida Vitoria, 
Nº 347, Bairro 
Centro 

Ao Lado da 
Praça do Imi-
grante( Praça 

Banestes). 

(27) 3752-9006 

2 
ALMOXARIFADO 
CENTRAL 

URBANA Rua Colatina, 325, 
Centro, NOVA 
VENÉCIA-ES 

 (27) 3752-9026 

3 
ARQUIVO PÚ-
BLICO MUNICIPAL 
I 

URBANA Rua São Geraldo, 
s/n, Bairro Santa 
Luzia, Nova Ve-
nécia-ES 

 

(27) 3752-9006 

4 
ARQUIVO PÚ-
BLICO MUNICIPAL 
II 

URBANA Rua Alfa 4, Bairro 
São Cristóvão, 
Nova Venécia-ES 

 
(27) 3752-9006 

5 
NÚCLEO DE 
IDEIAS 

URBANA Avenida São Ma-
teus-Praça Adelio 
Lubiana, Anexo 1, 
Bairro Beira Rio, 
Nova Venécia-ES 

 

(27) 3752-9006 

 
 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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1.3.1.5. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT. 
MÁ-

XIMA 
UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 04 10 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 04 10 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 
 

03  13.595 03 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

04  13.595 03 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios pú-
bicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de todos 
os equipamentos e produtos necessários à execução do 
serviço 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 03 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios pú-
bicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de todos 
os equipamentos e produtos necessários à execução do 
serviço 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 06 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas a 
limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 
 
 

1.3.1.5.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA SECRE-
TARIA 

URBANA 

Rua Joaquim 
Daher Rocha, Nº 
1263, Bairro As-
censão 

Próximo a 
Floricultura 
Paraíso das 

Plantas. 

(27) 3752-5134 

2 
USINA DE TRIA-
GEM DE RESÍ-
DUOS. 

RURAL 

BR-342- Nova 
Venécia a Vila 
Pavão, KM 04, 
Zona Rural 

Depois do 
Trevo  do Pa-
trimônio do 

XV. 

(27) 3752-5134 

3 
VIVEIRO MUNICI-
PAL DE MUDAS 

URBANA 

Rodovia do 
Café , S/N, 

Bairro São Cris-
tóvão. 

Atrás da An-
tiga Escola 
Pequeno  
Mundo. 

(27) 3752-5134 

 
 
 
 

1.3.1.6.- Órgão Participante:  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPOR-
TES E DE URBANISMO. 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN QUANT UNID. DESCRIÇÃO 
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T. MÍ-
NIMA 

. MÁ-
XIMA 

01 3417 30.000 50.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

04  13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 01 03 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 01 03 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  98 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
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todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

1.3.1.6.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA MUNICI-
PAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO. 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA 

SECRETARIA 
URBANA 

Rua Colatina, Nº 
365, Bairro Cen-
tro 

 (27) 3752-9019 
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2 
CAPELA 

MORTUARIA 
URBANA 

Avenida Miguel 
Salvador, S/N, 
Bairro Filomena 

Próximo a Es-
cola Dom Da-
niel Comboni 

(27) 3752-9019 

3 
CEMITERIO 

BOMFIM 
URBANA 

Rua Alegre, 
S/N, Bairro 

Bonfim. 
Bairro Bonfim (27) 3752-9019 

4 
CEMITERIO SÃO 

MARCOS 
URBANA 

Rua José Zam-
progno, S/N, 
Bairro Munici-
pal 1. 

Bairro Muni-
cipal 1 

(27) 3752-9019 

5 
FABRICA DE 

MANILHA 
URBANA 

Rua Urbano Ma-
rane, S/N, Bairro 
Municipal 1. 

Final da Rua (27) 3752-9019 

6 VILA OLIMPICA URBANA 

Avenida Ala-
meda do Parque, 
S/N, Bairro 
Coab. 

  

7 
TERMINAL RO-
DOVIÁRIO MAR-
CELINO DE PRA 

URBANA 
Avenida São 

Mateus, Nº 533, 
Bairro Beira Rio 

Ao lado da 
Praça Adélio 

Lubiana. 
 

 

1.3.1.7.- Órgão Participante:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Fundo Municipal de 
Saúde) 

 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 
 

01 3417 18.000 36.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

 

02 3417 8.000 16.000 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 
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03  13.595 07 14 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

04  13.595 20 40 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

05 13.595 18 36 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
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de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 07 14 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

07 13.595 04 08 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  105 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

09 13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  106 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

11 13.595 07 14 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 14 28 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

13 13.595 08 16 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  
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15 13.595 04 08 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

 

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 
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17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

 

18 13.595 02 04 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

 11.3.1.7.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE(Fundo Municipal de Saúde) 
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Nº 

UNIDADE/ÓR-
GÃO 

Localização Endereço 
Ponto de 

 Referência 
Contato 

 

1 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
ÂNGELO PIASSA-
ROLI. 

URBANA 
RUA IBIRAÇU, 
Nº 26, BAIRRO 
MARGARETH. 

AO LADO DA 
ESCOLA 

DOM BOSCO 
(27)37726868 

 

2 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA JA-
CINTO RODRI-
GUES MOTTA. 

URBANA 

RUA ELEOSI-
PIO RODRI-
GUES CUNHA, 
Nº 666, 
BAIRRO RÚ-
BIA. 

PERTO DO 
DISK CER-
VEJA DO 

BANDEIRA 

(27)3752-9054 

 

3 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA WIL-
SON DAMES SE-
LIA. 

URBANA 

RUA ER-
NESTO GEI-

SEL, S/N, 
BAIRRO AL-

TOÉ. 

PRÓXIMO 
AO CORPO 
DE BOM-

BEIRO 

(27)3752-9053 

 

4 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
CARLOS SCHER-
RER NETO. 

URBANA 

RUA PABLO, 
S/N, BAIRRO 
SÃO CRISTÓ-
VÃO. 

PRÓXIMO A 
IGREJA CA-

TÓLICA 

(27) 3752-
9057 

 

5 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA LUS-
QUINHO E MAZA-
RINI. 

URBANA 

RUA SANTA 
LEOPOLDINA, 
S/N, BAIRRO 
BONFIM 

PRÓXIMO A 
OFICINA DE 
NENEN CA-

BEÇÃO 

(27) 3752-
9056 

 

6 
POSTO PADRE 
LUIZ RONCA-
DOR. 

URBANA 

AVENIDA 
BELO HORI-
ZONTE, S/N, 
BAIRRO FILO-
MENA. 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

(27)3752-9055 

 

7 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
XAPH ABRAÃO -
PA. 

URBANA 

RUA SALVA-
DOR CAR-
DOSO, Nº 20, 
BAIRRO CEN-
TRO 

PRÓXIMO A 
DELEGACIA 

(27)3752-8934 

 

8 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA GE-
RALDO LUBI-
ANA. 

URBANA 

RUA SÃO DA-
NIEL COM-
BONI, S/N, 
BAIRRO AE-
ROPORTO. 

PRÓXIMO A 
PADARIA DO 

BARLEI 
(27)3752-3957 
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9 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA AL-
CEDINO LOPES. 

RURAL 
RUA DO CO-
MERCIO, S/N, 
GUARAREMA. 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

(27)3772-3033 

 

10 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
JOSÉ FERREIRA 
MACHADO. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL S/N, CE-
DROLÂNDIA. 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

(27)3772-2930 

 

11 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA AN-
DRÉ BROZIO. 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, PA-
TRIMONIO DO 
XV. 

PRÓXIMO 
AO CEMITÉ-

RIO 

(27) 3772-
4012 

 

12 

 
UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA CE-
LESTINO BUZ-
ZETI. 
 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
CRISTALINO. 

PRÓXIMO A 
QUADRA 

(27) 3770-
5114 

 
13 

POSTO DE SAÚDE 
ÂNGELO NAPO-
LEÃO. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, SÃO 
GONÇALO. 

PRÓXIMO 
AO SUPER-
MERCADO. 

(27)3770-5113 

 
14 

POSTO DE SAÚDE 
FRANCISCA TEI-
XEIRA. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
ALTO MUNIZ. 

PRÓXIMO A 
ESCOLA 

(27) 3752-
2500 

 

15 

POSTO DE SAÚDE 
CAROLINA PA-
DOVAN BERGA-
MIM. 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, PA-
TRIMONIO DA 
PENHA. 

LOGO NA 
ENTRADA 
DO PATRI-

MONIO 

(27) 3752-
2715 

 
16 

POSTO DE SAÚDE 
JOAQUIM PE-
REIRA LEITE. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
ÁGUA LIMPA. 

PRÓXIMO 
AO SUPER-
MERCADO 

(27) 3752-
7155 

 
17 

POSTO DE SAÚDE 
CECILIA JACOB 
BORGES. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, SÃO 
LUIZ REIS. 

PRÓXIMO A 
ESCOLA 

(27) 3752-
6318 

 

18 

POSTO DE SAÚDE 
ANTÔNIO FAUS-
TINO GONÇAL-
VES. 

RURAL 
RUA DO 
CAMPO, S/N, 
BOA VISTA. 

PRÓXIMO 
AO CAMPO 

(27) 3772-
1056 
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19 
POSTO DE SAÚDE 
SANTA FRIGINI 
CÉSAR. 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, CÓR-
REGO DO PO-
ÇÃO. 

PRÓXIMO 
AO ALAMBI-
QUE DO MI-

NEIRO 

(27) 3727-
1900 

 

20 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
ANGELICA BIS 
GOMES 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, PA-
TRIMÔNIO DO 
BIS. 

PRÓXIMO A 
ESCOLA 

------ 

 
21 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DO GUARABÚ 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
GUARABÚ 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

 

 

22 

CENTRO DE ES-
PECIALIDADES 
ODONTOLOGI-
CAS-CEO. 

URBANA 

RUA SALVA-
DOR CAR-
DOSO, Nº 26, 
BAIRRO CEN-
TRO. 

PRÓXIMO A 
DELEGACIA 

(27) 3752-
9058 

 

23 

ACADEMIA DE 
SAÚDE EUDES 
MOREIRA MA-
CIEL. 

URBANA 

RUA PAPAZA-
NACK COM 
DUARTE, S/N, 
BAIRRO RÚ-
BIA. 

AO LADO DA 
CRECHE 

- 

 

24 

CENTRO DE 
ATENÇÃO PSI-
COSSOCIAL-
CAPS 

URBANA 

RUA LUIZ AL-
TOÉ, S/N, 
BAIRRO AL-
TOÉ. 

PRÓXIMO 
AO CORPO 

DE BOMBEI-
ROS 

(27) 3752-
2180 

 

25 
SETOR DE 
TRANSPORTES-
SAÚDE 

URBANA 

 
RUA MIGUEL 
SALVADOR, 
Nº 203, 
BAIRRO MU-
NICIPAL 1. 

PRÓXIMO A 
CAPELA 

MORTUÁ-
RIA. 

(27) 3772-
6864 

 

26 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
FELISMINO 
BONOMO FILHO 

URBANA 
Avenida Ala-
meda do Parque , 
S/N, Bairro As-
censão. 

Proximo a 
Rede Cuidar 

(27) 3752-
2493 

 

27 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO IO-
LANDA 

URBANA 
Rua Anselmo 
Mazarim, S/N, 
Bairro Iolanda 

  

 
28 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 

URBANA 
Rua Andressa, 
S/N, Bairro Mar-
gareth. 
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DO BAIRRO MAR-
GARETH 

 

29 
PONTO DE APOIO 
DO BAIRRO AE-
ROPORTO 

URBANO 

Rua Q, S/N, Lo-
teamento Celes-
tino José de 
Lima, Aeroporto 
Municipal 1; 

  

, 
 
 
1.3.1.8. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 650 1.300 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
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a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

04  13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 01 02 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 
 
 

1.3.1.8.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE FINANÇAS 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
CASA DO 

EMPREENDEDOR 
URBANA 

Rua Alegre , Nº 
06, Centro, Nova 

Ao lado da 
Academia 

(27) 3752-
1755 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Venecia-ES Movimentação 

2 
SEDE DA SECRE-

TARIA FINAN-
ÇAS 

URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Super-
mercado Eco-

nomia 

(27)99805-
7105 

 
 
 
 

1.3.1.9. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL(Fundo 
Municipal de Assistência Social) 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 
9.195,8

9 

18.391,7
8 

m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 05 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

04  13.595 12 24 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 03 06 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
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a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 02 03 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  127 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 
 
 

1.3.1.9.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE AÇÃO SOCIAL(Fundo Municipal de Assistência Social) 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de Refe-

rência 
Contato 

1 
SEDE SECRETA-

RIA 
URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Super-
mercado Eco-

nomia 

(27) 3752-
9029 

2 
CONSELHO TU-

TELAR 
URBANA 

Praça São Mar-
cos, , 33– Cen-

tro– Nova Vené-
cia-ES 

Proximo a 
Igreja São 

Marcos 

(27)  99941-
4328 

3 
CASA DOS CON-

SELHOS 
URBANA 

Rua Cale-
gari,75– Rúbia – 
Nova Venécia-

ES 

 ATRÁS DO 
SUPERMER-
CADO ECO-
NOMIA DO 

BAIRRO RÚ-
BIA 

(27) 3752-
9039 

4 

CRAS - CENTRO 
DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL / PRO-
GRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 

URBANA 

Rua Projetada, 
s/nº – São Fran-

cisco – Nova 
Venécia-ES   

ATRÁS DA 
 FACUL-

DADE MUL-
TIVIX 

(27) 3752-
9038 

(27) 3752- 
9035 

5 CREAS - CENTRO URBANA Rua Projetada, ATRÁS DA (27) 3752- 
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DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL / CEN-
TRO DE ATENDI-
MENTO AO ADO-

LESCENTE 

s/nº – São Fran-
cisco – Nova 
Venécia-ES   

FACULDADE 
MULTIVIX – 
AO LADO DO 

CRAS 

9040 
(27) 3752- 

9009 

6 
CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA 
DO IDOSO 

URBANA 

Rua Santa Te-
resa, 130 – 
Beira Rio– 

Nova Venécia-
ES 

RUA LATE-
RAL AO 

HOSPITAL 
SÃO MAR-

COS 

(27) 3752- 
3842 

7 
ABRIGO CASA 

LAR 
URBANA 

Rua Maria 
Amélia Dou-

rado,235,Rúbia– 
Nova Venécia-

ES 

PRÓXIMO A 
IGREJA   

MADUREIRA 

(27) 3752- 
1230 

 

1.3.1.10. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 6.000 12.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 175 350 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 
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03  13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

04  13.595 04 08 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

05 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 
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09 13.595 02 04 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 01 02 SERV. 
Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
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púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
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todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 

1.3.1.10.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE AGRICULTURA 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA. 

URBANA 

Rua Joaquim 
Daher Rocha, Nº 
1293, Bairro São 
Francisco. 

Próximo ao 
SINEAR- Sis-
tema de Irriga-

(27) 3752-
9037 
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ção e Automa-
ção 

2 
HOTORMER-
CADO MUNICI-
PAL. 

URBANA 

Avenida Guana-
bara, Nº 60, 
Bairro Beira 
Rio. 

Proximo a Ro-
doviaria 

(27) 3752-
9037 

3 
PARQUE DE EX-
POSIÇÃO. 

URBANA 
Rua São Jorge, 
S/N, Padre Gi-

anni. 

Próximo ao 
Residencial 

Villagio Masa-
rim 

(27) 3752-
9037 

4 
SETOR DO PA-
TRIMONIO DE 
GUARAREMA. 

RURAL 
Avenida Getúlio 
Vargas, S/N, 
Guararema. 

Próximo ao 
Posto de Sa-

úde. 

(27) 99974-
7276 

5 
SETOR DO PA-
TRIMONIO DO 
XV 

RURAL 
Avenida Getúlio 
Vargas, S/N, 
Guararema. 

Avenida Car-
los Krause, 

S/n, Zona Ru-
ral-Patrimonio 

do XV 

(27) 99854-
1316 

 
 
 
1.3.1.10. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
 
 
1.3.1.11. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 2.000 10.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 1.000 5.000 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 
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03  13.595 10 30 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

04  13.595 10 30 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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05 13.595 05 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

06 13.595 01 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 05 10 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  144 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 05 15 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

09 13.595 01 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 05 15 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 05 15 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 01 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

14 13.595 05 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 01 05 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos potenci-
almente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 
 
 

1.3.1.11.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ESPORTES 

N
º Und/Órgão Localização Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

1 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTES 

URBANA 
Situada a Av. 
São Mateus, s/n, 
B. Beira Rio, 

Ginásio de Es-
portes, 

(27) 3752-
9020 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Nova Vené-
cia/ES  

2 
ESTADIO MUNI-
CIPAL ZENOR PE-
DROSA ROCHA 

URBANA 

R. do Esporte, 
99 - Centro, 
Nova Venécia - 
ES, 29830-000 

  

 
 

1.3.1.12. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUAN
T. MÍ-
NIMA 

QUANT
. MÁ-
XIMA 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 3417 125 250 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural. 

03  13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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04  13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento de 
todos os equipamentos e produtos necessários à execu-
ção do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

05 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

06 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o  fornecimento 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatário de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

07 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatário de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

08 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatário de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

09 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

10 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Urbana, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

11 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 500 litros em instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

12 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 1.000 litros de instalações e prédios 
púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento de to-
dos os equipamentos e produtos necessários à execução 
do serviço 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

13 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses. 

14 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o  fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

15 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

16 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 10.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

17 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 20.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

18 13.595 0 0 SERV. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água com 
capacidade de 30.000 litros em instalações e/ou pré-
dios púbicos da Zona Rural, incluso o fornecimento 
de todos os equipamentos e produtos necessários à exe-
cução do serviço. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Limpeza de Reservatório de água: consiste na remoção 
mecânica das substâncias e outros objetos indevida-
mente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos poten-
cialmente patogênicos por meio de agentes químicos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” para 
cada reservatório de água na qual tenha sido realizadas 
a limpeza e a desinfecção, com validade de 06 (seis) me-
ses.  

 
 
 

1.3.1.12.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA SECRE-
TARIA 

URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Su-
permercado 
Economia 

(27)99985-
3636 

 
 

1.3.1.12. Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

ITE
M 

 CAT-
MAT 

QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁ-

XIMA 

UNID
. DESCRIÇÃO 

01 3417 100.000 200.000 m² 
Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana.  

02 3417 0 0 m² 

Serviço de desinsetização, descupinização, 
desratização e desalojamento de pombos e/ou 
morcegos e similares para as instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Rural. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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03  13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 500 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o forne-
cimento de todos os equipamentos e produtos neces-
sários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatário de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

04  13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 1.000 litros de instalações e 
prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o forne-
cimento de todos os equipamentos e produtos neces-
sários à execução do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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05 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o  forne-
cimento de todos os equipamentos e produtos neces-
sários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

06 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o  forne-
cimento de todos os equipamentos e produtos neces-
sários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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07 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o forne-
cimento de todos os equipamentos e produtos neces-
sários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

08 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 10.000 litros em instalações 
e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os equipamentos e produtos 
necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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09 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 20.000 litros em instalações 
e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os equipamentos e produtos 
necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

10 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 30.000 litros em instalações 
e/ou prédios púbicos da Zona Urbana, incluso o 
fornecimento de todos os equipamentos e produtos 
necessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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11 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 500 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Rural, incluso o forneci-
mento de todos os equipamentos e produtos necessá-
rios à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

12 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 1.000 litros de instalações e 
prédios púbicos da Zona Rural, incluso o forneci-
mento de todos os equipamentos e produtos necessá-
rios à execução do serviço 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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13 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 2.000 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Rural, incluso o forneci-
mento de todos os equipamentos e produtos necessá-
rios à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

14 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 3.000 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Rural, incluso o  forneci-
mento de todos os equipamentos e produtos necessá-
rios à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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15 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 5.000 litros em instalações e/ou 
prédios púbicos da Zona Rural, incluso o forneci-
mento de todos os equipamentos e produtos necessá-
rios à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

16 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 10.000 litros em instalações 
e/ou prédios púbicos da Zona Rural, incluso o for-
necimento de todos os equipamentos e produtos ne-
cessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  
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17 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 20.000 litros em instalações 
e/ou prédios púbicos da Zona Rural, incluso o for-
necimento de todos os equipamentos e produtos ne-
cessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  

18 13.595 0 0 
SERV

. 

Limpeza e Desinfecção de reservatório de água 
com capacidade de 30.000 litros em instalações 
e/ou prédios púbicos da Zona Rural, incluso o for-
necimento de todos os equipamentos e produtos ne-
cessários à execução do serviço. 

Limpeza de Reservatório de água: consiste na remo-
ção mecânica das substâncias e outros objetos inde-
vidamente presentes no reservatório.  

Desinfecção: na eliminação de microrganismos po-
tencialmente patogênicos por meio de agentes quími-
cos.  

Deverá ser fornecido um “Certificado de Limpeza” 
para cada reservatório de água na qual tenha sido re-
alizadas a limpeza e a desinfecção, com validade de 
06 (seis) meses.  
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1.3.1.13.1. LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICI-

PAL PLANEJAMENTO 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA SECRE-
TARIA 

URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Su-
permercado 
Economia 

(27) 99978-
0050 

 

1.4. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12(doze) meses, contados da sua 
publicação no Diário Oficial. 

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 
do contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
2. DAS AMOSTRAS 
 
2.1. Não será necessário amostras. 
 
 
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
3.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da 
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a pro-
ponente executou de forma satisfatória os serviços de controle de vetores e pragas com carac-
terísticas pertinentes e compatíveis com as exigidas no presente Edital.; 
 
3.1.1.(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, assinado por autoridades 
ou representante de quem os expediu, com a devida identificação; 
 
3.2. Registro do responsável técnico no respectivo conselho profissional. 
 
Obs.: Conforme Resolução RDC nº 18, de 29 de fevereiro de 2000, da ANVISA, considera-se 
habilitado para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores 
e pragas urbanas: biólogo, engenheiro agrónomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, 
farmacêutico, médico veterinário e químico. 
 
3.3. Registro da Empresa junto ao conselho profissional do seu Responsável Técnico, em 
conformidade com o disposto na RDC 52/2009 da ANVISA. 
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Obs.: A empresa deve ser especializada no ramo prestação de serviço de controle de vetores e 
pragas urbanas, devendo ter um responsável técnico devidamente habilitado para o exercício 
das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas. 
 
3.4. Licença/inscrição Sanitária e Ambiental, válida, expedida pela autoridade sanitária e 
ambiental competente da comarca da licitante ou, no caso da inexistência de autoridade sanitá-
ria e ambiental local, pela autoridade sanitária e ambiental competente estadual a que o muni-
cípio pertença. 
 

 
4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
 
4.1. Considerando que a contratação se faz necessária para garantir o controle de pragas e ve-
tores, desinsetização, descupinização, desratização, desalojamento de pombos e morcegos e 
prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório d'água, nas instalações e/ou pré-
dios púbicos localizados na Zona Urbana e Rural deste município; 
 
4.2. Considerando a necessidade dos serviços nas unidades escolares visa garantir, de maneira 
salubre, o bom funcionamento das Unidades, evitando a presença indesejável de insetos, cupins, 
pombos, morcegos, dentre outros, preservando integra a saúde dos servidores e usuários dos 
ambientes escolares; 
 
4.3. Considerando a Resolução – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009, que dispõe sobre o 
funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e 
pragas urbanas e dá outras providências, deve o cumprimento da mesma; 
 
4.4. Considerando a RDC n° 216 de 15 de novembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação precisamos manter: 
[…] 
 
4.5. A Contratada deverá realizar quantos reforços forem necessários dentro do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias de cada aplicação, como garantia do serviço. 
 
4.6. Considerando que devemos garantir a operação e a manutenção das instalações destinadas 
ao abastecimento de água potável em conformidade com as normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das demais normas sanitárias vigentes; 
 
4.7. Considerando que necessitamos de monitorar a qualidade da água dos reservatórios d'água 
distribuída nos estabelecimentos públicos, para o consumo humano; 
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4.8. Considerando que os quantitativos foram encaminhados das Secretarias através dos  ofícios 
nº 860/2022/SEAD/PNV encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração, Oficio n° 
0390/2022/SEFI/PNV encaminhado pela  Secretaria Municipal de Finanças, Oficio n° 
739/2022/SEMMA encaminhado pela  Secretaria Municipal de Meio Ambiente,Oficio n° 
120/2022/GPNV encaminhado pelo Gabinete do Prefeito, Oficio n° 721/2022/SEMAG enca-
minhado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Oficio n° 016/2021/SMS/MANUT encami-
nhado pela Secretaria Municipal de Saúde, Oficio n° 506/2022/SECTUR encaminhado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Oficio n° 1148/2022/FMAS encaminhado pela 
Fundo de Assistência Social, Oficio n° 1170/2022/OBRAS encaminhado pela Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Transportes, Oficio n° 475/2022/SEMES encaminhado pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Oficio n° 237/2022/SEMDE encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Económico e  Oficio n° 230/2022/SEPLAN/PNV encaminhado pela Secre-
taria Municipal de Planejamento; 
 
5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1. A execução dos serviços será conforme solicitação das Secretarias e Órgãos municipais 
requisitantes e será iniciada após o recebimento da Ordem de Serviços, em cronograma a ser 
acordado entre as partes, levando-se em consideração a necessidade e conveniência das Secre-
tarias e Órgãos Municipais. 
 
5.2.  O serviço deverá ter uma garantia de 180 (cento e oitenta) dias; 
 
5.3.  As datas para as dedetizações, assim como para os reforços previstos, deverão ser acorda-
das com o gestor da Ata de Registro de Preços, através de Ordem de Serviços – OS. 
 
5.4.. A empresa somente poderá utilizar produtos desinfetantes domissanitários devidamente 
registrados na ANVISA, observada a técnica de aplicação e concentração máxima especificada, 
atendendo as instruções do fabricante, contidas no rótulo e obedecendo a legislação pertinente. 
 
5.5. A empresa deverá emitir Certificado de Execução ou outro documento que comprove a 
execução dos serviços indicando: o nome do produto utilizado, princípio ativo metodologia de 
aplicação, seu antídoto, nº de registro no Ministério da Saúde e deverá acompanhar a nota fiscal 
para pagamento. 
 
5.6. A edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres 
de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle 
de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proli-
feração dos mesmos. 
 
5.7. Considerando que se faz necessário que o ambiente esteja em condições adequadas para 
receber o usuário, funcionários os serviços deverão ser realizados, conforme relacionado: 
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5.8. A parte interna inclui: paredes, divisórias, pisos, teto, ralos, caixas de gordura etc. 
 
5.9.. A parte externa inclui: paredes, pisos, caixas de gordura, fossas, portões, árvores, calçadas 
e sumidouros (ou similares se houver). 
 
 
5.10. – CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS: 
 
5.10.1. As dedetizações deverão ser executadas de modo a exterminar totalmente, nas áreas 
internas e externas dos prédios, e englobará os serviços abaixo discriminados: 
 
Desinsetização: exterminação de todo e qualquer tipo de inseto (baratas, pernilongos etc.); 
 
Desratização: exterminação de roedores (ratos); 
 
Descupinização: exterminação de cupins, com identificação dos focos, internos e externos, 
aparentes ou não, do cupim; 
 
Desalojantes de Pombos e/ou Morcegos e Similares: desalojamento de pombos e/ ou morce-
gos e similares deverá aplicar o produto (raspagem das fezes, retirada de ninhos e filhotes e 
desinfecção contra piolhos). 
 
5.11. DA METODOLOGIA NO CONTROLE DE INSETOS E OUTROS 
 
5.11.1.. Esse processo de controle terá como alvo os insetos rasteiros ou voadores (baratas, 
formigas, traças, pulgas, mosquitos, moscas etc.) e também as aranhas e escorpiões, e deverá 
ser efetuado em todas as áreas (internas e externas), tanto para extinção como para prevenção. 
 
5.12. DA METODOLOGIA NO CONTROLE DE ROEDORES 
 
5.12.1. O serviço de controle de roedores terá como alvo o rato de esgoto, o rato de telhado ou 
rato caseiro e os camundongos e deverá ser efetuado em todas as áreas (internas e externas) em 
que se denuncie a presença desse tipo de animais. 
 
5.13. DA METODOLOGIA NO CONTROLE DE CUPINS (PREVENÇÃO) 
 
5.13.1. O serviço de controle de cupins terá o objetivo preventivo de criar uma barreira protetora 
na área a ser tratada, para evitar a penetração desses insetos na madeira. 
 
5.14. DA METODOLOGIA DE APLICAÇÃO PARA OS PRODUTOS DESALOJAN-
TES DE POMBOS E/OU MORCEGOS 
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5.14.1. A Contratada deverá preparar os locais de aplicação do produto (raspagem das fezes, 
retirada de ninhos e filhotes e desinfecção contra piolhos); 
 
5.14.2.. A Contratada deverá inicialmente aplicar os produtos em locais nos quais estejam ca-
racterizados a presença dos pombos e morcegos; 
 
5.14.3. Em caso de migração para outras áreas a contratada deverá repetir o procedimento an-
terior. 
 
5.15. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E HORÁRIOS 
 
515.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser realizados em locais previa-
mente indicados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da 
“Ordem de Serviços” expedida pela Administração Pública e as demais aplicações serão feitas 
após 06 (seis) meses. 
 
5.15.1. Os períodos entre as aplicações poderão ser alterados por conveniência da Administra-
ção. 
 
5.15.2. Os serviços deverão ser obrigatoriamente refeitos a cada período de 03 (três) meses, ou 
em menor prazo por execução da garantia na hipótese de reinfestação. 
 
5.15.3. Em qualquer unidade/órgão, caso a Contratante julgue desnecessário o serviço e não 
emita a Ordem de Serviço, a periodicidade das aplicações poderá ser superior a 06 (seis) meses; 
ou, inclusive, não ocorrer nenhuma aplicação. 
 
5.15.4. Os serviços serão executados preferencialmente após as 16h00min, ou nos finais de 
semana e feriados, em datas e horários estipulados pela CONTRATANTE e informados quando 
da comunicação de que trata o item 14.5. Os acréscimos relativos aos prémios de horas extras 
não poderão implicar nenhum ônus para a Administração. 
 
5.15.5. O horário de execução dos serviços deverá ser definido de forma a atender as necessi-
dades e especificidades de cada unidade/órgão, lembrando que não necessariamente o horário 
de execução de serviços deve coincidir com o horário de funcionamento da unidade/órgão. 
 
5.15.6. A Contratante comunicará oficialmente à Contratada a data de cada aplicação, com an-
tecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis, contados da data agendada para realização dos 
serviços, observada a periodicidade estabelecida no item 14.1 deste Termo de Referência. 
 
5.15.7. Até o terceiro dia útil anterior ao final do prazo estabelecido para início de cada etapa, 
a Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo definido, desde que justifique e comprove 
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suas alegações; suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação 
oficial acerca da decisão da Contratante. 
 
5.15.8. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e habilitados, sob a 
supervisão direta da CONTRATADA, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomen-
dados pelos fabricantes e às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes. 
 
5.15.9.. Os serviços executados serão tais que proporcionem e garantam perfeitas condições de 
segurança aos seres humanos. 
 
5.15.10. Os empregados da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos servi-
ços uniformizados e portando documento de identificação. Além disso, deverão obrigatoria-
mente utilizar equipamentos de proteção individual (EPI’s) durante a manipulação e aplicação 
dos produtos. 
 
5.15.11. Os produtos desinfetantes utilizados na execução dos serviços deverão estar devida-
mente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme Resolu-
ção – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009. 
 
5.15.16. Os produtos desinfetantes utilizados nas aplicações deverão atender as normas estabe-
lecidas pela ANVISA, e não causarem manchas. 
 
5.16-  DOS PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS 
 
5.16.1 Caberá à Contratada o fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas e instru-
mentos necessários e suficientes à eficiente execução da Ata de Registro de Preços, compro-
metendo-se a empregar na execução dos serviços apenas materiais de qualidade superior, ou 
seja, gel, pó químico, inseticida, iscas, conforme a praga e vetor a ser combatidos, devidamente 
reconhecidos, atestados e aprovados pelos órgãos de controle sanitários Federal, Estadual e, se 
for o caso, Municipal. 
 
5.16.2. Todo produto utilizado deverá estar aprovado pelos órgãos públicos e ser inócuo à saúde 
humana, e os equipamentos, ferramentas e instrumentos deverão estar em bom estado de con-
servação. 
 
5.16.3. Não será permitida a aplicação de produtos que causem danos aos mobiliários, aos equi-
pamentos, instalações, provoquem alergias ou sejam nocivos, sob qualquer forma, à saúde das 
pessoas, seja dos próprios trabalhadores, dos servidores ou dos usuários das Unidades ou Ór-
gãos requisitantes. 
 
5.16.4. A Contratada deverá identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua pro-
priedade, de forma a não serem confundidos com similares do CONTRATANTE. 
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5.16.5. A empresa deverá emitir Relatório de Execução ou outro documento que comprove a 
execução dos serviços indicando: o nome do produto utilizado, princípio ativo, metodologia de 
aplicação, seu antídoto, nº de registro no Ministério da Saúde. 
 
5.16.6. O relatório, item anterior, deverá ser emitido e assinado pelo responsável do estabeleci-
mento no local de execução do serviço e deverá ser fixado em local visível imediatamente após 
a execução dos trabalhos. 
 
 
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

6.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
 
7. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 
 
7.1. Os serviços a serem adquiridos para fins e efeitos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e 
art. 3º, inciso II do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, caracterizam-se como bens comuns, 
pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, 
por meio de especificações usuais no mercado.  
 
 
8.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
8.1. Priorizamos pela realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro 
de Preços, haja vista que a contratação solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º, inciso IV 
do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal a ser 
adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores. Considerando a 
grande demanda de utilização desses materiais e ao mesmo tempo a necessidade de controle e 
racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como ferramenta 
comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma 
futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos 
orçamentários. A presente contratação amolda-se, ainda, ao previsto no art. 3º, incisos I e II, do 
citado Decreto, pois os materiais serão adquiridos ao longo do ano, de forma parcelada e de 
acordo com a demanda necessária. Além disso, a participação na presente licitação foi 
oportunizada a todos os órgãos da Administração Municipal, contando com várias unidades 
participantes, ampliando significativamente o atendimento aos interessados. Portanto, a 
presente licitação encontra respaldo também no disposto no artigo 3º, inciso III do Decreto 
7.892, de 2013. 
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8.2. Ademais, tendo em vista a impossibilidade de precisar o quantitativo a ser demandado pela 
Administração, bem como a conveniência de que as entregas sejam feitas de forma parcelada, 
o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção mais viável ao procedimento licitatório. 
 
8.3. A divulgação de Intenção de Registro de Preços (IRP) será dispensada nos termos do art. 
4º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892, de 2013, tendo em vista as justificativas abaixo 
apresentadas: 
 
a) No site “comprasnet.gov.br” é possível extrair a finalidade da criação da ferramenta de 
divulgação da intenção de registro de preços: 
 
“A Intenção de Registro de Preços – IRP, que tem como finalidade permitir à Administração 

tornar públicas suas intenções de realizar Pregão ou Concorrência para Registro de Preços, 

com a participação de outros órgãos governamentais, que tenham interesse em contratar o 

mesmo objeto, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de escala. O 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, através da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação e do Departamento de Logística e Serviços Gerais, com amparo no 

Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001, implantou a funcionalidade denominada 

“Intenção de Registro de Preços”, tornando pública, no âmbito dos usuários do 

COMPRASNET as intenções de futuras licitações (Pregões Eletrônicos, Presencias e 

Concorrências) para Registro de Preços. (Intenção de Registro de Preços – IRP – Manual do 

Gerenciador”; Brasília, agosto/2007, p. 4, disponibilizado no portal de compras do Governo 

Federal www.comprasnet.gov.br.”  
 
b) Através do Ofício-Circular nº 173/2022/GA/SEME, esta Secretaria solicitou a todas as 
secretarias/órgãos/fundos do município o levantamento de quantitativo necessário para o 
consumo por um período de 12 (doze) meses, objetivando a abertura de processo licitatório, na 
modalidade pregão eletrônico, através de sistema de registro de preços. O entendimento é que 
a contratação dos serviços para controle de pragas e vetores, desinsetização, descupinização, 
desratização, desalojamento de pombos e morcegos e prestação de serviços de limpeza e 
desinfecção reservatório d'água,  de forma planejada, evita a abertura de novos procedimentos 
licitatório com objeto idêntico, durante o mesmo período previsto. 
 
c) O quantitativo total dos itens constantes do processo é bem considerável, o que 
provavelmente atrairá uma grande quantidade de licitantes, e consequentemente oportunizará 
mais disputa entre eles e a diminuição de preço dos itens, gerando mais economia ao município. 
 
d) A quantidade dos serviços para controle de pragas e vetores, desinsetização, descupinização, 
desratização, desalojamento de pombos e morcegos e prestação de serviços de limpeza e 
desinfecção reservatório d'água, tais itens são imprescindíveis para as condições mínimas de 
higiene nas repartições públicas e a falta dos mesmos ocasionará transtornos ao 
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desenvolvimento das atividades das secretarias/órgãos/fundos, o que demanda a realização de 
licitação no menor tempo possível. 
 
e) No ano de 2022 foram realizadas licitações visando a aquisição do objeto que se pretende 
licitar, sendo assim, no presente momento , não existem Atas de Registro de Preços ou Contratos 
vigentes para atendimento às necessidades das secretarias/órgãos/fundos, pois as mesmas estão 
vencidas. 
 
f) Diante dos apontamentos apresentados, entendemos que levando em consideração o 
quantitativo estimado, bem como a quantidade de secretarias/órgãos/fundos participantes da 
presente licitação, fica atendida a finalidade a que a IRP se propõe. Levando em consideração 
também que existe a necessidade de uma conclusão do procedimento licitatório no menor tempo 
possível entendemos que se justifica a dispensa de divulgação da Intenção de Registro de Preços. 

 
 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
9.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos. 
 
9.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de preços 
e dos documentos de habilitação, atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o menor 
preço para o fornecimento do objeto da licitação. 
 
9.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para o 
fornecimento do objeto. 
 
 
10. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 

10.1. Os serviços deverão ser agendados nas Secretaria Municipais de Educação, situada na 
Rua Sergipe, Nº 667, Bairro Margareth-Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone: (27) 
3772-6877, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada a Avenida Belo Horizonte -Nova Vené-
cia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone: (27) 3752-6995, das 08h00min às 11h00min e 13h00min 
às 17h00min, de segunda a sexta-feira, no Gabinete do Prefeito, situado na Avenida Vitoria, 
Bairro Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone: (27) 3752-9001, das 08h00min 
às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de 
Administração, situada a Avenida Vitoria, Nº 347, Bairro Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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29.830-000, Telefone(27), 3752-9006, das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, 
de segunda a sexta-feira , Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Situada a Rua Joaquim 
Daher Rocha, Nº 1263, Bairro Ascensão, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone (027) 
3752-5134, das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na 
Secretaria Municipal de Obras, dos Transportes e Urbanismo, Situada a Rua Colatina, Nº 
325, Bairro Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone (027) 3752-9019, das 
07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Saúde(Fundo 
Municipal de Saúde), Situada a Rua Ibiraçu, Nº 26, Bairro Beira Rio, Nova Venécia/ES, CEP: 
29.830-000, Telefone (027) 3772-6871, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, 
de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Finanças, situada a Avenida Belo Hori-
zonte , Nº 123, Bairro Filomena, 3º Pavimento, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Tele-
fone(27), 3752-9006, das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-
feira, na Secretaria Municipal de Ação Social(Fundo Municipal de Assistência Social), si-
tuada a Avenida Belo Horizonte , Nº 123, Bairro Filomena, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-
000, Telefone(27), 3752-9029, das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de se-
gunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Agricultura, Situada a Rua Joaquim Daher 
Rocha, Nº 1293, Bairro São Francisco, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone (027) 
3752-5134, das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na 
Secretaria Municipal de Esportes, Situada a Av. São Mateus, s/n, B. Beira Rio. (Ginásio de 
Esportes), Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone (027) 3752-9020, das 08h00min às 
11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Económico, situada a Avenida Belo Horizonte , Nº 123, Bairro Filomena, 
Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, Telefone(27), 3752-9008, das 08h00min às 11h00min e 
13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, Secretaria Municipal de Planejamento, 
situada a Avenida Belo Horizonte , Nº 123, Bairro Filomena, 3º Pavimento, Nova Venécia/ES, 
CEP: 29.830-000,  das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-
feira, por conta da empresa vencedora da licitação conforme quantidade e locais das respectivas 
secretarias e Órgãos, por conta da empresa vencedora, descriminados a abaixo: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Nº Und/Órgão 
Localiza-

ção 
Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

01 

ESCOLA CIVICO 
MILITAR-“GENI-
VALDO ANTÔNIO 
DA SILVA”- 

UR-
BANA 

Rodovia do 
Café, Km 06, 
São Cristóvão 

Polo Industrial I 
(27) 3752-

9059 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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02 
DEPÓSITO DE ME-
RENDA ESCOLAR 

UR-
BANA 

Rua Colatina, nº 
325, Bairro Cen-
tro – Nova Vené-
cia-ES 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE OBRAS 

(27) 3772-
9025 

03 
ANEXO “BAIRRO 
DE FÁTIMA”UR-
BANA 

UR-
BANA 

Bairro de Fátima 
– Nova Venécia 
– ES 

PRÓXIMO A 
IGREJA 

NOSSA SE-
NHORA DE 

FÁTIMA 

 (27) 
3752-7401 

04 
ANEXO “CÓR-
REGO DA SERRA” 

UR-
BANA 

Rua Ernesto 
Ayres Farias, s/n, 
Centro – Nova 
Venécia – ES 

FINAL DA 
RUA COLA-

TINA 

 (27) 
3752-9185 

05 
CMEITI “IDALINA 
MARIA MA-
CHADO FIEL” 

UR-
BANA 

Av. Norte, s/n, 
Bairro São Fran-
cisco Nova Ve-
nécia – ES 

DEPOIS DA 
MULTIVIX 
SENTINDO 

VILA PAVÃO, 
LADO ES-
QUERDO 

 

 (27) 
3772-6879 

06 
CMEI “LAR DE FÁ-
TIMA” 

UR-
BANA 

Rua Rochedo, 
s/n, Bairro Bon-
fim – Nova Ve-
nécia – ES 

PRÓXIMO A 
IGREJA CATÓ-
LICA DO BON-

FIM 
 

(27) 3752-
9046 

07 
CMEI “LUZIA AL-
VES DE LIMA” 

UR-
BANA 

Rua Amapá, nº 
34, Bairro Mar-
gareth – Nova 
Venécia – ES 

ATRÁS DO 
CENTRO DE 
SAÚDE DO 

BAIRRO MAR-
GARETH 

 (27) 
3752-1035 

08 
CMEI “ODORICO 
DOMINGOS” 

UR-
BANA 

Praça Sagrada 
Família, s/n, 
Bairro Iolanda – 
Nova Venécia – 
ES 

AO LADO DA 
QUADRA 

 

 (27) 
3752-9052 

09 
CMEI "REGINA 
CÉLIA MENEGUE-
TTI FRISSO" 

UR-
BANA 

Trav. Almirante 
Barroso, s/n, 
Bairro Monte 
Castelo – Nova 
Venécia – ES 

DEPOIS DA 
IGREJA 

SANTA MÔ-
NICA 

 

(27) 3752-
9050 

10 
CMEI “ROMEU 
CARDOSO” 

UR-
BANA 

Rodovia Antônio 
Daher, s/n, 

NA BEIRA DO 
ASFALTO 

(27) 3752-
9051 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Bairro Bela Vista 
– Nova Venécia 
– ES 

 

11 
CMEI “VERA LÚ-
CIA GALVÃO” 

UR-
BANA 

Rua Papazanak, 
n° 226 – Bairro 
Rúbia – Nova 
Venécia – ES 

PRÓXIMO A 
LIRA MUNICI-

PAL 
 

(27) 3752-
3528 

12 
CMEITI “ANTÔ-
NIO BARBOSA 
SENNA JÚNIOR” 

UR-
BANA 

Rua 01, s/n, 
Bairro Bethânia 
– Nova Venécia 
– ES 

AO LADO DA 
QUADRA 

 

 (27) 
3752-9048 

13 
CMEITI “MARIA 
CALIMAM LOBO” 

UR-
BANA 

Rua Alciro Oli-
veira Maciel, s/n, 
Bairro Dom José 
Dalvit – Nova 
Venécia – ES 

DE FRENTE 
COM A CON-

CREMIX 
 

(27) 3752-
9049 

14 
CMEITI “BAIRRO 
AEROPORTO” 

UR-
BANA 

   

15 
CMEITI “MARIA 
LUIZA PESTANA 
DIAS” 

UR-
BANA 

Rua Eleosipio 
Rodrigues da 
Cunha, nº 680, 
Bairro Rúbia – 
Nova Venécia – 
ES 

AO LADO DO 
BAR DO BAN-

DEIRA 
 

 (27) 
3752-9027 

16 
CMEI “MARIA PE-
REIRA CAR-
RASCO” 

UR-
BANA 

Patrimônio do 
XV, Zona Rural 
– Nova Venécia. 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 
 

 (27) 
98109095

1 
 

17 
CEMEI “VICENTE 
SCARDINI” 

UR-
BANA 

Patrimônio de 
Guararema, zona 
Rural – Nova 
Venécia. 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 
99724517

0 

18 
EMEFIT “BAIRRO 
ALTOÉ” 

UR-
BANA 

Rua Luiz Altoé, 
s/n, Bairro Altoé 
– Nova Venécia 
– ES 

DEPOIS DO 
CORPO DE 

BOMBEIROS, 
ULTIMA RUA 
CALÇADA A 

DIREITA 

(27) 3752-
1713 

19 
EMEFIT “PROFES-
SORA ARLENE 
GERALDO” 

UR-
BANA 

R. Sete de Se-
tembro, 420 – 

Rúbia, Nova Ve-
nécia – ES 

AO LADO DO  
COLINA  

COUNTRY 
CLUB 

 (27) 
3752-9028 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=polo+uab+nova+venecia&ei=a1BwYPa8IJe75OUPjvG-0A8&oq=polo+uab+nova+venecia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIJjoGCAAQBxAeOgYIABAFEB5QuuyeAVjV_Z4BYOCAnwFoAHACeAGAAeUFiAGwG5IBDTAuMS4zLjIuMC4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi2nvO4nPHvAhWXHbkGHY64D_oQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=polo+uab+nova+venecia&ei=a1BwYPa8IJe75OUPjvG-0A8&oq=polo+uab+nova+venecia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIJjoGCAAQBxAeOgYIABAFEB5QuuyeAVjV_Z4BYOCAnwFoAHACeAGAAeUFiAGwG5IBDTAuMS4zLjIuMC4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi2nvO4nPHvAhWXHbkGHY64D_oQ4dUDCA4&uact=5
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20 
EMEF “DR. ADAL-
TON SANTOS” 

UR-
BANA 

Av. Mateus Tos-
cano, 363 – Mu-
nicipal I – Nova 
Venécia – ES 

EM FRENTE 
AO INSS 

 

(27) 3752-
2845 

21 
EMEF “DR. RE-
NATO ARAÚJO 
MAIA” 

UR-
BANA 

Rua Sergipe, 60 
– Margareth – 
Nova Venécia – 
ES – Tel.: 

EM FRENTE A 
IGREJA 

NOSSA SE-
NHORA APA-

RECIDA 

(27) 3752-
3555 

22 
EMEF “PROFª 
CLAUDINA BAR-
BOSA” 

UR-
BANA 

Av. Mateus Tos-
cano,194 – Mu-
nicipal I – Nova 
Venécia – ES 

EM FRENTE A 
ESCOLA DOM 
DANIEL COM-

BONI 

(27) 3752-
1244 

23 
EMEF “PROFª MA-
RIA RODRIGUES 
LEITE” 

UR-
BANA 

Rua Cariacica, 
325 – Centro – 
Nova Venécia – 
ES 

EM FRENTE A 
GARAGEM DA 

ÁGUIA 
BRANCA 

(27) 3752-
3729 

24 
EMEF “SÃO CRIS-
TÓVÃO” 

UR-
BANA 

Rua Pablo, s/n – 
São Cristóvão – 
Nova Venécia – 
ES 

ATRÁS DO 
POSTO DOIS 

IRMÃOS 
 

 (27) 
3752-9047 

25 
EMEF “STANIS-
LAW ZUCOLOTO” 

UR-
BANA 

Rua Projetada, 
36 – São Fran-
cisco – Nova Ve-
nécia – ES 

AO LADO DA 
FACULDADE 

MULTIVIX 

 (27) 
3752-9045 

26 
EMEF “TITO SAN-
TOS NEVES” 

UR-
BANA 

Rua Duarte, 431 
– Rúbia – Nova 
Venécia – ES 

EM FRENTE 
AO SALÃO DA 

MARTA CO-
FFE 

(27) 3752-
9043 

27 
EMEF “VENECI-
ANO” 

UR-
BANA 

Rua Boa Vista, 
154 – Eleosippo 
R. da Cunha – 
Nova Venécia – 
ES 

RUA ATRÁS 
DO HOSPITAL 
SÃO MARCOS 

 (27) 
3752-9080 

28 
EMEIEF “LOUR-
DES SCARDINI” 

UR-
BANA 

Rua Irani, s/n – 
Filomena – Nova 
Venécia – ES 

AO LADO DA 
IGREJA SÃO 

DANIEL COM-
BONI 

 (27) 
3752-9044 

29 
EMEIEF “FRAN-
CISCO SECCHIM” 

RURAL 

Patrimônio de 
Cristalino – 
Nova Venécia – 
ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 3752-
9059 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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30 
EMEIEF “Francisco 
Tavares Renes” 

RURAL 

Patrimônio de 
São Gonçalo – 
Nova Venécia – 
ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 3752-
9059 

31 
EMEIEF “REGINA 
ALVES DUTRA” 

RURAL 
Patrimônio Boa 
Vista  – Nova 
Venécia – ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

 (27) 
3772-1304 

 

32 
EMEIEF “CEDRO-
LÂNDIA” 

RURAL 

Patrimônio de 
Cedrolândia  – 
Nova Venécia – 
ES 

 
DENTRO DA 

COMUNI-
DADE 

 

 (27) 
3772-2000 

33 
EMCOR “ÁGUA 
LIMPA” 

RURAL 

Patrimônio de 
Água Limpa   – 
Nova Venécia – 
ES 

DENTRO DA 
COMUNI-

DADE 

(27) 3752-
9059 

34 
EMCOR “GAVIÃO-
ZINHO” 

RURAL 

Assentamento 
Gaviãozinho  – 
Nova Venécia – 
ES 

NÃO TEM 
(27) 3752-

9059 

35 
EMCOR “SANTA 
HELENA” 

RURAL 
Chapadinha – 
Nova Venécia – 
ES 

AO LADO DA  
"EFA CHAPA-

DINHA " 

(27) 3752-
9059 

36 
EMEF “ÁREA PE-
REIRA” 

RURAL 
São Luiz Gon-
zaga  – Nova Ve-
nécia – ES 

SÃO LUIZ 
GONZAGA 

NO PATIO DA 
IGREJA 

(27) 3752-
9059 

37 
EMEF “ASSENTA-
MENTO RODEIO” 

RURAL 
São João Boto – 
Nova Venécia – 
ES 

NA ENTRADA  
PARA O CRIS-

TALINO 

(27) 3752-
9059 

38 
EMEF “LUZIA 
ZOTELLE PAR-
TELLE” 

RURAL 

Santa Ana do 
CÓRREGO 
Grande   – Nova 
Venécia – ES 

SANTA ANA 
DO CÓRREGO 

GRANDE 

(27) 3752-
9059 

39 
EMEF “OROZI-
MBO CORREA DA 
SILVA ” 

RURAL 

CÓRREGO Ca-
choeira do Mu-
niz  – Nova Ve-
nécia – ES 

NA COMUNI-
DADE - CA-
CHOEIRA 

ALTO MUNIZ 

(27) 3752-
9059 

40 
EMEF “CACHO-
ERA GRANDE” 

RURAL 
Patrimônio do 
Bis – Nova Ve-
nécia – ES 

PATRIMÔNIO 
DO BIS 

(27) 3752-
9059 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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41 
EMEF “CAMPO 
BELO” 

RURAL 

CÓRREGO Pe-
dra da Invejada – 
Nova Venécia – 
ES 

PERTO DA PE-
DRA DA IN-

VEJADA 

(27) 3752-
9059 

42 
EMEF “CÓRREGO 
DA PALMEIRA” 

RURAL 
CÓRREGO da 
Palmeira – Nova 
Venécia – ES 

NO PATIO DA 
IGREJA 

(27) 3752-
9059 

43 
EMEIEF “FINIS-
TAURO GRILLO” 

RURAL 

São José do Gril-
los – Nova Vené-
cia – ES – Tel.: 
(27) 3752-6877 

COMUNI-
DADE DOS 
GRILLOS 

(CÓRREGO 
DA PEDRA) 

(27) 3752-
9059 

44 
EMEF “CÓRREGO 
DA TRAVESSIA” 

RURAL 

CÓRREGO da 
Travessia  – 
Nova Venécia – 
ES 

TRAVESSIA 
(27) 3752-

9059 

45 
EMEF “SEBAS-
TIÃO VIDAL” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Cristal – Nova 
Venécia – ES 

DEPOIS DE 
CEDROLÂN-

DIA 

(27) 3752-
9059 

46 
EMEF “CÓRREGO 
DO AUGUSTO” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Augusto – Nova 
Venécia – ES 

NA COMUNI-
DADE 

(27) 3752-
9059 

47 
EMEF “CÓRREGO 
DO LIMÃO” 

RURAL 
Santa Rosa do 
Limão – Nova 
Venécia – ES 

COMUNI-
DADE CÓR-

REGO DO LI-
MÃO, EN-

TRADA DOS 
VELOSO 

(27) 3752-
9059 

48 
EMEF “JOÃO VEN-
TURIM SOBRI-
NHO” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Maruí – Nova 
Venécia – ES 

DEPOIS DO 
PORÇÃO 

(27) 3752-
9059 

49 
EMEF “CÓRREGO 
DO OURO” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Ouro – Nova Ve-
nécia – ES 

NO PATIO DA 
IGREJA 

(27) 3752-
9059 

50 
EMEF “CÓRREGO 
DO MARCELINO” 

RURAL 

CÓRREGO 
Santo Izidoro – 
Nova Venécia – 
ES 

COMUNI-
DADE SANTO 

IZÍDORO 

(27) 3752-
9059 

51 
EMEF DARCY 
JOSÉ MENON 
 

RURAL 
CÓRREGO do 
Paraíso – Nova 
Venécia – ES 

SENTIDO BAR 
DO BRÁS 

(27) 3752-
9059 
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52 
EMEF “CÓRREGO 
DO POÇÃO” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Poção – Nova 
Venécia – ES 

NA COMUNI-
DADE 

(27) 3752-
9059 

53 
EMEF “FAZENDA 
SANTA RITA” 

RURAL 
Fazenda Santa 
Rita – Nova Ve-
nécia – ES 

FAZENDA 
SANTA RITA 

(27) 3752-
9059 

54 
EMEF “FAZENDA 
VITÓRIO DE AN-
GELO” 

RURAL 
Serra de Cima – 
Nova Venécia – 
ES 

ATRÁS DO 
BAR 

(27) 3752-
9059 

55 
EMEF “LAU-
RINDA DOS AN-
JOS” 

RURAL 

CÓRREGO da 
Pedra Grande – 
Nova Venécia – 
ES 

PRÓXIMO A 
PROPRIE-
DADE DO 

BARRI-
GUEIRA (PE-

DRA 
GRANDE) 

(27) 3752-
9059 

56 
EMEF “MARIA 
MADALENA CAR-
DOSO” 

RURAL 
CÓRREGO do 
Guarabu – Nova 
Venécia – ES 

GUARABU 
(27) 3752-

9059 

57 
EMEF "MARINA 
CAMPANHOLLE" 
 

RURAL 
Patrimônio da 
Penha – Nova 
Venécia – ES 

DENTRO DA 
COMUNI-
DADE DO 
PERDIDO 

(27) 3752-
9059 

58 
EMEF “PATRIMÔ-
NIO DE LUZILÂN-
DIA” 

RURAL 

Patrimônio de 
Luzilândia – 
Nova Venécia – 
ES 

DEPOIS DO 
ASSENTA-

MENTO PIPI-
NUCK 

(27) 3752-
9059 

59 
EMEF “REFRIGÉ-
RIO” 

RURAL 

Córrego de refri-
gério Saúde – 
Nova Venécia – 
ES 

COMUNI-
DADE NOSSA 
SENHORA DA 

SAÚDE 

(27) 3752-
9059 

60 
EMEF “SANTA 
ROSA DA CACHO-
EIRINHA” 

RURAL 

Santa Rosa da 
Cachoeirinha – 
Nova Venécia – 
ES 

COMUNI-
DADE SANTA 
ROSA DA CA-
CHOEIRINHA 

(27) 3752-
9059 

61 
EMEF “SÃO MI-
GUEL” 

RURAL 
Córrego do Li-
mão – Nova Ve-
nécia – ES 

AO LADO DA 
IGREJA SÃO 

MIGUEL 

(27) 3752-
9059 

62 
EMEF “SÃO LUIZ 
REI” 

RURAL 
São Luiz Reis – 
Nova Venécia – 
ES 

NA RUA 
ATRÁS DA 

IGREJA 

(27) 3752-
9059 
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63 
EMEF “SÃO SI-
MÃO” 

RURAL 
Alto Muniz – 
Nova Venécia – 
ES 

ALTO MUNIZ 
(27) 3752-

9059 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 
N
º 

Und/Órgão 
Localiza-

ção 
Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

1 
CENTRO 

CULTURAL 
CASARÃO 

URBANA 

Rua Dr. Antônio 
dos Santos Neves, 
S/N, Bairro Mar-

gareth. 

Próximo ao 
DETRAN 

(27) 3752-
6995 

2 

LIRA MUNI-
CIPAL MA-
TEUS TOS-

CANO 

URBANA 
Rua Placendino 
Ângelo Freitas, 
Bairro Rúbia. 

Próximo a Qua-
dra Poliespor-

tiva. 

(27) 3752-
6995 

3 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

DR. EDU-
ARDO DU-

RÃO CUNHA 

URBANA 

Rua Mateus Tos-
cano, Nº 

186,Bairro Filo-
mena. 

Próximo a 
APAE 

(27) 3752-
6995 

4 
CASA  DE PE-
DRA PERLETI 

URBANA 
Rua Muniz Freire, 

S/N, Centro. 
Próximo A CE-

SAN. 
(27) 3752-

6995 

5 
ANEXO CASA 

DE PEDRA 
PERLETI 

URBANA 
Rua Muniz Freire, 

S/N, Centro. 
Próximo A CE-

SAN. 
(27) 3752-

6995 

 
 

GABINETE DO PREFEITO. 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA DE-
FESA CIVIL 

URBANA 
Rua São Geraldo, 
S/N, Bairro Filo-
mena. 

- 
(27) 3772-

6176 

2 
PRÉDIO CEN-
TRAL DA PRE-
FEITURA 

URBANA 
Avenida Vitoria, Nº 
347, Bairro Centro 

Ao Lado da 
Praça do Imi-
grante( Praça 

Banestes). 

(27)3752-
9000 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=ntm+nova+venecia+&ei=GEdwYNOwKZue5OUP8eu9qAs&oq=ntm+nova+venecia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCY6BwguEEMQkwI6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEK8BOggIABDHARCvAToFCC4QsQM6AggAOgQIABAKOggIABAWEAoQHjoJCAAQyQMQFhAeUMqPkQFY8seRAWCkypEBaABwAngAgAGbAogBnBaSAQYwLjE2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTnOHGk_HvAhUbD7kGHfF1D7UQ4dUDCA4&uact=5
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Nº Und/Órgão 
Localiza-

ção 
Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

1 
PREDIO CENTRAL 
DA PREFEITURA 

URBANA 
Avenida Vitoria, 
Nº 347, Bairro 
Centro 

Ao Lado da 
Praça do Imi-
grante( Praça 

Banestes). 

(27) 3752-9006 

2 
ALMOXARIFADO 
CENTRAL 

URBANA Rua Colatina, 325, 
Centro, NOVA 
VENÉCIA-ES 

 (27) 3752-9026 

3 
ARQUIVO PÚ-
BLICO MUNICIPAL 
I 

URBANA Rua São Geraldo, 
s/n, Bairro Santa 
Luzia, Nova Ve-
nécia-ES 

 

(27) 3752-9006 

4 
ARQUIVO PÚ-
BLICO MUNICIPAL 
II 

URBANA Rua Alfa 4, Bairro 
São Cristóvão, 
Nova Venécia-ES 

 
(27) 3752-9006 

5 
NÚCLEO DE 
IDEIAS 

URBANA Avenida São Ma-
teus-Praça Adelio 
Lubiana, Anexo 1, 
Bairro Beira Rio, 
Nova Venécia-ES 

 

(27) 3752-9006 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA SECRE-
TARIA 

URBANA 

Rua Joaquim 
Daher Rocha, Nº 
1263, Bairro As-
censão 

Próximo a 
Floricultura 
Paraíso das 

Plantas. 

(27) 3752-5134 

2 
USINA DE TRIA-
GEM DE RESÍ-
DUOS. 

RURAL 

BR-342- Nova 
Venécia a Vila 
Pavão, KM 04, 
Zona Rural 

Depois do 
Trevo  do Pa-
trimônio do 

XV. 

(27) 3752-5134 

3 
VIVEIRO MUNICI-
PAL DE MUDAS 

URBANA 

Rodovia do 
Café , S/N, 

Bairro São Cris-
tóvão. 

Atrás da An-
tiga Escola 
Pequeno  
Mundo. 

(27) 3752-5134 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E URBANISMO. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA 

SECRETARIA 
URBANA 

Rua Colatina, Nº 
365, Bairro Cen-
tro 

 (27) 3752-9019 

2 
CAPELA 

MORTUARIA 
URBANA 

Avenida Miguel 
Salvador, S/N, 
Bairro Filomena 

Próximo a Es-
cola Dom Da-
niel Comboni 

(27) 3752-9019 

3 
CEMITERIO 

BOMFIM 
URBANA 

Rua Alegre, 
S/N, Bairro 

Bonfim. 
Bairro Bonfim (27) 3752-9019 

4 
CEMITERIO SÃO 

MARCOS 
URBANA 

Rua José Zam-
progno, S/N, 
Bairro Munici-
pal 1. 

Bairro Muni-
cipal 1 

(27) 3752-9019 

5 
FABRICA DE 

MANILHA 
URBANA 

Rua Urbano Ma-
rane, S/N, Bairro 
Municipal 1. 

Final da Rua (27) 3752-9019 

6 VILA OLIMPICA URBANA 

Avenida Ala-
meda do Parque, 
S/N, Bairro 
Coab. 

  

7 
TERMINAL RO-
DOVIÁRIO MAR-
CELINO DE PRA 

URBANA 
Avenida São 

Mateus, Nº 533, 
Bairro Beira Rio 

Ao lado da 
Praça Adélio 

Lubiana. 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) 

Nº 
UNIDADE/ÓR-

GÃO 
Localização Endereço 

Ponto de 
 Referência 

Contato 

1 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
ÂNGELO PIAS-
SAROLI. 

URBANA 
RUA IBIRAÇU, 
Nº 26, BAIRRO 
MARGARETH. 

AO LADO DA 
ESCOLA 

DOM BOSCO 
(27)37726868 

2 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
JACINTO RO-
DRIGUES 
MOTTA. 

URBANA 

RUA ELEOSI-
PIO RODRI-
GUES CUNHA, 
Nº 666, 
BAIRRO RÚ-
BIA. 

PERTO DO 
DISK CER-
VEJA DO 

BANDEIRA 

(27)3752-9054 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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3 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
WILSON DA-
MES SELIA. 

URBANA 

RUA ER-
NESTO GEI-

SEL, S/N, 
BAIRRO AL-

TOÉ. 

PRÓXIMO 
AO CORPO 
DE BOM-

BEIRO 

(27)3752-9053 

4 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
CARLOS 
SCHERRER 
NETO. 

URBANA 

RUA PABLO, 
S/N, BAIRRO 
SÃO CRISTÓ-
VÃO. 

PRÓXIMO A 
IGREJA CA-

TÓLICA 

(27) 3752-
9057 

5 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
LUSQUINHO E 
MAZARINI. 

URBANA 

RUA SANTA 
LEOPOLDINA, 
S/N, BAIRRO 
BONFIM 

PRÓXIMO A 
OFICINA DE 
NENEN CA-

BEÇÃO 

(27) 3752-
9056 

6 
POSTO PADRE 
LUIZ RONCA-
DOR. 

URBANA 

AVENIDA 
BELO HORI-
ZONTE, S/N, 
BAIRRO FILO-
MENA. 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

(27)3752-9055 

7 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
XAPH ABRAÃO 
-PA. 

URBANA 

RUA SALVA-
DOR CAR-
DOSO, Nº 20, 
BAIRRO CEN-
TRO 

PRÓXIMO A 
DELEGACIA 

(27)3752-8934 

8 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
GERALDO LU-
BIANA. 

URBANA 

RUA SÃO DA-
NIEL COM-
BONI, S/N, 
BAIRRO AE-
ROPORTO. 

PRÓXIMO A 
PADARIA DO 

BARLEI 
(27)3752-3957 

9 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
ALCEDINO LO-
PES. 

RURAL 
RUA DO CO-
MERCIO, S/N, 
GUARAREMA. 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

(27)3772-3033 

10 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
JOSÉ FERREIRA 
MACHADO. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL S/N, CE-
DROLÂNDIA. 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

(27)3772-2930 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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11 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
ANDRÉ BRO-
ZIO. 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, PA-
TRIMONIO DO 
XV. 

PRÓXIMO 
AO CEMITÉ-

RIO 

(27) 3772-
4012 

12 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 
CELESTINO 
BUZZETI. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
CRISTALINO. 

PRÓXIMO A 
QUADRA 

(27) 3770-
5114 

13 
POSTO DE SA-
ÚDE ÂNGELO 
NAPOLEÃO. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, SÃO 
GONÇALO. 

PRÓXIMO 
AO SUPER-
MERCADO. 

(27)3770-5113 

14 

POSTO DE SA-
ÚDE FRAN-
CISCA TEI-
XEIRA. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
ALTO MUNIZ. 

PRÓXIMO A 
ESCOLA 

(27) 3752-
2500 

15 

POSTO DE SA-
ÚDE CAROLINA 
PADOVAN BER-
GAMIM. 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, PA-
TRIMONIO DA 
PENHA. 

LOGO NA 
ENTRADA 
DO PATRI-

MONIO 

(27) 3752-
2715 

16 
POSTO DE SA-
ÚDE JOAQUIM 
PEREIRA LEITE. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
ÁGUA LIMPA. 

PRÓXIMO 
AO SUPER-
MERCADO 

(27) 3752-
7155 

17 

POSTO DE SA-
ÚDE CECILIA 
JACOB BOR-
GES. 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, SÃO 
LUIZ REIS. 

PRÓXIMO A 
ESCOLA 

(27) 3752-
6318 

18 

POSTO DE SA-
ÚDE ANTÔNIO 
FAUSTINO 
GONÇALVES. 

RURAL 
RUA DO 
CAMPO, S/N, 
BOA VISTA. 

PRÓXIMO 
AO CAMPO 

(27) 3772-
1056 

19 
POSTO DE SA-
ÚDE SANTA 
FRIGINI CÉSAR. 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, CÓR-
REGO DO PO-
ÇÃO. 

PRÓXIMO 
AO ALAMBI-
QUE DO MI-

NEIRO 

(27) 3727-
1900 

20 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
ANGELICA BIS 
GOMES 

RURAL 

RUA PRINCI-
PAL, S/N, PA-
TRIMÔNIO DO 
BIS. 

PRÓXIMO A 
ESCOLA 

------ 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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21 
UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DO GUARABÚ 

RURAL 
RUA PRINCI-
PAL, S/N, 
GUARABÚ 

PRÓXIMO A 
PRACINHA 

 

22 

CENTRO DE ES-
PECIALIDADES 
ODONTOLOGI-
CAS-CEO. 

URBANA 

RUA SALVA-
DOR CAR-
DOSO, Nº 26, 
BAIRRO CEN-
TRO. 

PRÓXIMO A 
DELEGACIA 

(27) 3752-
9058 

23 

ACADEMIA DE 
SAÚDE EUDES 
MOREIRA MA-
CIEL. 

URBANA 

RUA PAPAZA-
NACK COM 
DUARTE, S/N, 
BAIRRO RÚ-
BIA. 

AO LADO DA 
CRECHE 

- 

24 

CENTRO DE 
ATENÇÃO PSI-
COSSOCIAL-
CAPS 

URBANA 

RUA LUIZ AL-
TOÉ, S/N, 
BAIRRO AL-
TOÉ. 

PRÓXIMO 
AO CORPO 

DE BOMBEI-
ROS 

(27) 3752-
2180 

25 
SETOR DE 
TRANSPORTES-
SAUDE 

URBANA 

RUA MIGUEL 
SALVADOR, 
Nº 203, 
BAIRRO MU-
NICIPAL 1. 

PRÓXIMO A 
CAPELA 

MORTUÁ-
RIA. 

(27) 3772-
6864 

26 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
FELISMINO 
BONOMO FI-
LHO 

URBANA 
Avenida Ala-
meda do Parque , 
S/N, Bairro As-
cebsão. 

Proximo a 
Rede Cuidar 

(27) 3752-
2493 

27 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO IO-
LANDA 

URBANA 
Rua Anselmo 
Mazarim, S/N, 
Bairro Iolanda 

  

28 

UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO 
MARGARETH 

URBANA 
Rua Andressa, 
S/N, Bairro Mar-
gareth. 

  

29 

PONTO DE 
APOIO DO 
BAIRRO AERO-
PORTO 

URBANO 

Rua Q, S/N, Lo-
teamento Celes-
tino José de 
Lima, Aeroporto 
Municipal 1; 

  

, 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  189 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
CASA DO 

EMPREENDEDOR 
URBANA 

Rua Alegre , Nº 
06, Centro, Nova 
Venecia-ES 

Ao lado da 
Academia 

Movimentação 

(27) 3752-
1755 

2 
SEDE DA SECRE-

TARIA FINAN-
ÇAS 

URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Super-
mercado Eco-

nomia 

(27)99805-
7105 

 

AÇÃO SOCIAL(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de Refe-

rência 
Contato 

1 
SEDE SECRETA-

RIA 
URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Super-
mercado Eco-

nomia 

(27) 3752-
9029 

2 
CONSELHO TU-

TELAR 
URBANA 

Praça São Mar-
cos, , 33– Cen-

tro– Nova Vené-
cia-ES 

Proximo a 
Igreja São 

Marcos 

(27)  99941-
4328 

3 
CASA DOS CON-

SELHOS 
URBANA 

Rua Cale-
gari,75– Rúbia – 
Nova Venécia-

ES 

 ATRÁS DO 
SUPERMER-
CADO ECO-
NOMIA DO 

BAIRRO RÚ-
BIA 

(27) 3752-
9039 

4 

CRAS - CENTRO 
DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL / PRO-
GRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 

URBANA 

Rua Projetada, 
s/nº – São Fran-

cisco – Nova 
Venécia-ES   

ATRÁS DA 
 FACUL-

DADE MUL-
TIVIX 

(27) 3752-
9038 

(27) 3752- 
9035 

5 
CREAS - CENTRO 
DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO 

URBANA 
Rua Projetada, 

s/nº – São Fran-
cisco – Nova 

ATRÁS DA 
FACULDADE 
MULTIVIX – 

(27) 3752- 
9040 

(27) 3752- 
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DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL / CEN-

TRO DE ATENDI-
MENTO AO ADO-

LESCENTE 

Venécia-ES   AO LADO DO 
CRAS 

9009 

6 
CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA 
DO IDOSO 

URBANA 

Rua Santa Te-
resa, 130 – 
Beira Rio– 

Nova Venécia-
ES 

RUA LATE-
RAL AO 

HOSPITAL 
SÃO MAR-

COS 

(27) 3752- 
3842 

7 
ABRIGO CASA 

LAR 
URBANA 

Rua Maria 
Amélia Dou-

rado,235,Rúbia– 
Nova Venécia-

ES 

PRÓXIMO A 
IGREJA   

MADUREIRA 

(27) 3752- 
1230 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA. 

URBANA 

Rua Joaquim 
Daher Rocha, Nº 
1293, Bairro São 
Francisco. 

Próximo ao 
SINEAR- Sis-
tema de Irriga-
ção e Automa-

ção 

(27) 3752-
9037 

2 
HOTORMER-
CADO MUNICI-
PAL. 

URBANA 

Avenida Guana-
bara, Nº 60, 
Bairro Beira 
Rio. 

Proximo a Ro-
doviaria 

(27) 3752-
9037 

3 
PARQUE DE EX-
POSIÇÃO. 

URBANA 
Rua São Jorge, 
S/N, Padre Gi-

anni. 

Próximo ao 
Residencial 

Villagio Masa-
rim 

(27) 3752-
9037 

4 
SETOR DO PA-
TRIMONIO DE 
GUARAREMA. 

RURAL 
Avenida Getúlio 
Vargas, S/N, 
Guararema. 

Próximo ao 
Posto de Sa-

úde. 

(27) 99974-
7276 

5 
SETOR DO PA-
TRIMONIO DO 
XV 

RURAL 
Avenida Getúlio 
Vargas, S/N, 
Guararema. 

Avenida Car-
los Krause, 

S/n, Zona Ru-
ral-Patrimonio 

do XV 

(27) 99854-
1316 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 

N
º Und/Órgão Localização Endereço 

Ponto de 
Referência 

Contato 

1 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTES 

URBANA 

Situada a Av. 
São Mateus, s/n, 
B. Beira Rio, 
Nova Vené-
cia/ES  

Ginásio de Es-
portes, 

(27) 3752-
9020 

2 
ESTADIO MUNI-
CIPAL ZENOR PE-
DROSA ROCHA 

 
 

  

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA SECRE-
TARIA 

URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Su-
permercado 
Economia 

(27)99985-
3636 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Nº Und/Órgão Localização Endereço 
Ponto de 

Referência 
Contato 

1 
SEDE DA SECRE-
TARIA 

URBANA 

Avenida Belo 
Horizonte, Nº 
123, Bairro Filo-
mena, Nova Ve-
nécia-ES 

Sobre o Su-
permercado 
Economia 

(27) 99978-
0050 

 

10.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze) dias úteis, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta. 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  192 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

10.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituí-
dos/refeitos no prazo de 15(quinze) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
10.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30(trinta) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e conse-
quente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
10.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 
 
10.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Con-
tratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de Registro de Preços. 
 
10.6. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento 
do referido prazo de execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar por escrito às Se-
cretarias e Órgãos solicitantes, tal ocorrência, indicando a data em que efetivará a prestação dos 
serviços, não podendo o adiamento ser superior a 15(quinze) dias úteis. 
 
10.7. A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase de sua entrega, não eximirá o Con-
tratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada. 
 
10.8. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser 
observados após o recebimento dos serviços, nos termos do Código Civil, observadas as dispo-
sições deste Termo de Referência e do Edital. 
 
10.9. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
11.1. São obrigações da Contratante: 
 
11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 
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11.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
11.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
 
 
11.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

12. DAS OBRIGAÇÕES 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 execução do objeto e, ainda: 

 
12.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Termo de Referência 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; 
 
12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
12.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
12.1.4. 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; 
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12.1.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
12.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços. 
 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da Ata de 
Registro de Preços; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade da Ata de Registro de Preços. 

15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Gabinete do Pre-
feito, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secre-
taria Municipal de Obras, dos Transportes e Urbanismo, Secretaria Municipal de Saúde(Fundo 
Municipal de Saúde), Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Ação So-
cial(Fundo Municipal de Assistência Social) e Secretaria Municipal de Agricultura, deste Mu-
nicípio, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, proposta e condições 
deste Termo de Referência e do Edital licitatório. 
 
15.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompa-
nhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
 
15.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro 
de Preços os seguintes servidores, designados pelas: 
 
15.4.. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 TITULAR SUPLENTE 
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SERVIDOR 
LUCIMAR PIANISSOLA DAYANE DE OLIVEIRA RI-

GUETTI NEIMEIG 

Nº MATRÍCULA 001368 079519 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MEDIO COM-

PLETO 
ENSINO SUPERIOR COM-

PLETO 

 

15.5- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
JOÃO LUIZ DA SILVA PEDRO ARAÚJO DOS SAN-

TOS 

Nº MATRÍCULA 078058 079007 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

 

15.6 GABINETE DO PREFEITO 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
ELOEONICE ADEODATO 
DOS SANTOS 

DANIELA ERLER GOMES 

Nº MATRÍCULA 01512 079405 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO MÉDIO COM-
PLETO 

 

15.7- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
LUCIANA ADE OLIVEIRA 
BRAGA MASARIN 

ELSON LUIS SCHNEIDER 
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Nº MATRÍCULA 75938 068514 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO MÉDIO COM-
PLETO 

 

15.8- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR MÔNICA TEIXEIRA MIOTO CÁSSIO SEGIA NICOLAU 

Nº MATRÍCULA 78208 78.563 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

 

15.9- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR FERNANDA   FERREIRA NAIARA KNAAKE 

Nº MATRÍCULA 077482 79011 

ESCOLARIDADE 
ENSINO MÉDIO COM-
PLETO 

ENSINO MÉDIO COM-
PLETO 

 

15.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
ROSINETE ZILKE DE FA-
RIA 

ISABEL FRANCO DA 
SILVA 

Nº MATRÍCULA 77548 77525 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  197 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

15.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
GLEISON DE SOUZA CAR-
DOSO 

KEVYN DE ARAUJO 
SOUZA JULIO 

Nº MATRÍCULA 151021 151240 

ESCOLARIDADE 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

ENSINO MÉDIO COM-
PLETO 

 

15.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

15.12.1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
CREUZA GOMES BATISTA BRUNA KRUGER WUTKE 

DA SILVA 

Nº MATRÍCULA 200128 200267 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

 

15.12.2- CASA LAR 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
SAMIRA GUEDES DE 
SOUZA 

FRANCIELLY RICARDO 
DIAS 

Nº MATRÍCULA 200147 76182 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

15.12.3 CRAS 

 TITULAR SUPLENTE 
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SERVIDOR 
KAMILA RIBEIRO FRAN-
CISCHETTO 

MÁRCIA FERREIRA PI-
MENTEL 

Nº MATRÍCULA 200.007 200.132 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO MÉDIO COM-
PLETO 

15.12.4 CREAS 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR EUFRAZIA MAZOCCO ALANA CONTARATO 

Nº MATRÍCULA 68.510 200.198 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

15.12.4 CCI 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
ERICA CARVALHO DUTRA NATIELI DA SILVA 

FRANÇA 

Nº MATRÍCULA 200.142 079.493 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

 

15.13  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
TERTULIANO PAULINO 
FRANCISCHETTO FILHO 

ROSIQUESIA FURTADO DE 
ABREU DE SOUZA 

Nº MATRÍCULA 61.468 79132 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 
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15.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
JULIANO VIANA SALO-
MÃO 

FELLYPE GAVA CARAN 

Nº MATRÍCULA 079348 079347 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

 

15.15- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
GABRIEL CELLIA DE LIMA SIDINEI DE OLIVEIRA RO-

CHA 

Nº MATRÍCULA 079013 079396 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

 

15.16. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR 
JOÃO´PEDRO FIGUEREDO 
SICUPIRA 

LEONARDO DA COSTA 
XAVIER 

Nº MATRÍCULA 79.382 74.382 

ESCOLARIDADE 
ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 

ENSINO SUPERIOR COM-
PLETO 
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15.17 O (s) servidor (es) responsável (is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução da 
Ata de Registro de Preços será (ão) nomeado (s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do 
Prefeito. 
 
15.18  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.19. O representante da Secretaria Municipal de Educação anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
 

16. PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicada pelo contratado. 

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

16.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
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obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

16.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

16.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante. 

16.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

16.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão da Ata de Registro de Preços nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa. 

16.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preços, caso a contratada não regularize sua 
situação junto ao SICAF. 

16.11.1. Será rescindido a Ata de Registro de Preços em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante. 

16.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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16.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) 365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
17. DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
17.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es). 
 
17.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
17.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
17.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 
 
17.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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17.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 
 
17.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
17.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
18.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 
19. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS PRODUTOS. 
 
19.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos produtos. 
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.3. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.5. Cometer fraude fiscal; 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da Ata de Registro de Preços, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

20.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

20.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de 
Preços, no caso de inexecução total do objeto; 
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20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de 
até cinco anos; 

20.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 18.1 
deste Termo de Referência. 

20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

20.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.5, 18.2.6 e 18.2.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA , juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

20.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

20.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

20.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

20.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

20.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
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20.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

20.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos 
necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

20.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

21.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente aquisição está estimado em 
R$ 2.468.812,68 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e doze 
reais e sessenta e oito centavos) tendo por referência a média dos preços constantes no 
relatório de cotação de preços. 

22. DA FONTE DE RECURSOS 

22.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido de compra, 
conforme Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

 
Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar 
a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do 
contrato ou outro instrumento hábil. 

 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência, reger-se-á pelo Decreto 
10.024/2019 e pelas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993. 
 

Nova Venécia/ ES, 23 de fevereiro de 2023. 
 

 
 

WANESSA ZAVARESE SECHIM 
Secretaria Municipal de Educação 

Decreto nº 15.859/2021 
 

 
 
 

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
 
 
Aprovado pela autoridade competente, Sr. André Wiler Silva Fagundes, Prefeito do Município 
de Nova Venécia/ES. 
 
 
Em: ___/___/2023 
 
 

 
ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES 

Prefeito 
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ANEXO II DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 
 
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço Completo:  
CEP:  
Fones / Fax:  
E-mail:  
Site Internet:  
Optante SIMPLES: (  ) SIM   (  ) NÃO 
 
A empresa _____________ submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em 
conformidade com o Edital em epígrafe. 
 
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de 
pragas e vetores, desinsetização, descupinização, desratização, desalojamento de pombos 
e morcegos e prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório d'água, nas 
instalações e/ou prédios púbicos da Zona Urbana e Rural, atendendo as necessidades das 
Secretarias e Órgãos Municipais, desta municipalidade. 
 

ITEM 
QUANT. 
MÍNIMA 

QUANT. 
MÁXIMA 

UNID. ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 
        
        
        
        

VALOR TOTAL  

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ................... (.............por extenso.............). 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, 
após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme quantidades estabelecidas na 
respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 
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PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: As licitantes deverão fornecer garantia/validade dos 
bens conforme exigido no Termo de Referência (anexo I). 
 
DECLARAÇÕES: 
 
1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus 
Anexos. 
 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato/Ata de Registro de 
Preços: 
 
Nome: 
Cargo: 
Nacionalidade: 
Estado civil: 
Profissão: 
Endereço Completo: 
CEP: 
Fone / Fax: 
E-mail: 
Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor: 
CPF: 
 
Dados Bancários da Empresa: 
 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
 
Dados do Contato com a Empresa: 
 
Nome: 
Cargo: 
Endereço Completo: 
CEP: 
Fone / Fax: 
E-mail: 
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Em ....... de ................................. de 2023. 
 
 

..................................................................................... 
(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade - número e órgão emissor) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) O modelo acima é somente de referência, devendo constar todas as exigências contidas no 
item 6 e subitens (Do preenchimento da proposta) e demais especificações descritas no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 009/2023. 
 
2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Equipe de Pregão 
no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  210 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

ANEXO III DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2023 

Processo Administrativo nº 575317, de 27/12/2022 
 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES N° 2023.052E0700001.02.0012 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 
REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2022, publicada no Diário Oficial União e do Estado do 
Espírito Santo de XX/XX/2023, Processo Administrativo nº 575317/2022, RESOLVE 
registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES 
 
1.1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida 
Vitória, nº 347, Bairro Centro, CEP: 29830-000, Nova Venécia-ES, representado pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, 
enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato designada simplesmente como ÓRGÃO 
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representado pelo Senhor 
Secretário (a) WANESSA ZAVARESE SECHIM, brasileira, casada, residente e domiciliado 
neste Município e de outro lado, a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº XXX, estabelecida na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: 
XXX, e-mail: XXX, tel. XXX, doravante denominada FORNECEDOR, representada neste 
ato pelo(a) Senhor(a) XXX, portador(a) do CPF nº XXX e da CI nº XXX, (Nacionalidade) 
XXX, (Estado Civil) XXX, (Profissão) XXX, domiciliado(a) e residente na Rua XXX, nº XXX, 
Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, 
quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, 
de 2013 e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 
da Lei nº 8.666, de 1993, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem: 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
 
2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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descupinização, desratização, desalojamento de pombos e morcegos e prestação de 
serviços de limpeza e desinfecção de reservatório d'água, nas instalações e/ou prédios 
púbicos da Zona Urbana e Rural, atendendo as necessidades das Secretarias e Órgãos 
Municipais, desta municipalidade, especificados no item .......... do Termo de Referência, 
anexo ...... do Edital de PREGÃO Nº 009/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 
 

Item 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Especificação 
Marca 

(se exigida 

no edital) 

Modelo 

(se exigido 

no edital) 

Prazo de 

garantia ou 

validade (se 

exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01         
02         
03         
...         

Valor Total  
 
3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta abaixo: 
 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Especificação 
Marca 

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 
Total 

Valor 
Unitário 

       
 
CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
 
4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação. 
 

Órgão Gerenciador: 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
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4.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
  

Órgão Participante: 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    
 
CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do gestor municipal/órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, 
de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
5.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 
 
5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores 
das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 
à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão 
TCU nº 2957/2011 – P). 
 
5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 
 
5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 
pelo órgão não participante. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA 
 
6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada da data de 
sua publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO 
 
7.1. Da Revisão de Preços 
 
7.1.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 
 
7.1.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 
 
7.1.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
 
7.1.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
7.1.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 

7.1.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
7.1.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 
 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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7.1.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
7.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços 
 
7.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
7.2.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
7.2.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
7.2.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 
7.2.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo ou documento equivalente, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s); 
 
7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.2.1.1, 7.2.1.2 e 7.2.1.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
7.2.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 
 
7.2.3.1. por razão de interesse público; 
 
7.2.3.2. a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 
 
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 
 
8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  215 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

 
8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
 
8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 
§1º do Decreto nº 7892/13. 
 
9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 
de 2014. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 

demais órgãos participantes (se houver). 
 
 
Nova Venécia-ES, ........ de ........................ de 2023. 
 
 
Ordenador de Despesas 
Nome e assinatura 
Cargo 
CNPJ 
 
Representante legal do órgão gerenciador 
Nome e assinatura 
Cargo 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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CNPJ 
 
Nome e assinatura do Representante da Empresa 
RG nº 
CPF n º 
Nome da Empresa 
CNPJ 
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ANEXO IV DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 

 
CONTRATO Nº .../2023 

Processo Administrativo nº 575317, de 27/12/2022 
 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2023.052E0700001.02.0012 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
NOVA VENÉCIA E A 
EMPRESA ............................, CONFORME 
ABAIXO MELHOR SE DECLARAM. 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, 
nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, designado abreviadamente como CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, 
brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, por meio do 
Departamento de Licitação e Compras, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 
Venécia/ES, CEP: 29.830-000 designado abreviadamente como CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Senhor Secretário (a) WANESSA ZAVARESE SECHIM, brasileira, casada, 
residente e domiciliado neste Município e de outro lado a Empresa .................................., 
pessoa jurídica de direito privado de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o 
nº ........................, estabelecida na .........................., nº ........., Bairro .............., 
(Cidade) ........................., CEP: ......................., e-mail: ..................., telefone .................., 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) 
Senhor(a) ................................., portador(a) do CPF nº ....................... e da CI nº ......................, 
(Nacionalidade) ..................., (Estado Civil) ...................., (Profissão) ......................, 
domiciliado(a) e residente na .............................., nº .........., Bairro ..............., 
(Cidade) ........................, CEP: ......................, tendo em vista o que consta no Processo nº 
575317/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2023, por Sistema de Registro de Preços nº  ....../20..., 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, descupinização, 
desratização, desalojamento de pombos e morcegos e prestação de serviços de limpeza e 
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desinfecção de reservatório d'água, nas instalações e/ou prédios púbicos da Zona Urbana 
e Rural, atendendo as necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais, desta 
municipalidade, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE VALOR 

1     

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE 
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6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 
do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 
 
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
 
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital; 
 
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 
 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS VEDAÇÕES 
 
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do objeto sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
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caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato e no Edital. 
 
16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 
16.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
16.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
16.2.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
16.2.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 
 
16.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão 

neste instrumento contratual e no Termo de Referência. 
 
16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
16.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 
 
16.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas neste Contrato e no Edital e anexos. 
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16.5. Na assinatura deste Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência deste 
instrumento contratual. 
 
16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE 
 
17.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 
 
18.1. É eleito o Foro da Comarca de Nova Venécia/ES para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 
Nova Venécia – ES, ...... de ..................... de 2023. 

 
 

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 

CONTRATANTE 
 
 

______________________________ 
CONTRATADA 

 
 

______________________________ 
WANESSA ZAVARESSE SECHIM 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DECRETO N° 15.859/2021 
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