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NATUREZA DA 0PERAÇA0 

PROTOCOLO DE AlIT0R!ZAÇA0 DE USO 

VENDA VEICULOS NOVOS 
33222ll049549882 - 2022-07-04T12:04:18-03:00 

INSCRIÇA0 ESTADUAL 
I INSCRIÇA0 ESTADUAL 00 SUBST. TRIB. CNPJ 

081816332 
01.266.272/0001-09 

----------------------------------------------------- 

, 
N0Mf:lRAZA0 SOCIAL 

1 CNPJ/CPF 

MUNlClPIO DE VILA PAVAO 
36.350.346/0001-67 

ENDEREÇO 
1 BAIRRO/DISTRITO 1 CEP 

TR PAVAO, 80. 1 ANDAR 
CENTRO 29843-000 

MUNICIPI0 \FONE/FAX 1 UF I INSCRIÇA0 ESTADUAL 

VILA PAVAO 2737531022 ES 

DESTlNATÁRlO/REMETENTE 

FATURA 
Número 127481 - Valor Total da NF-e RS 308.670,00 ( Trezentos e Oito Mil Seiscentos e Setenta Reais) - 1 o.veto: 04/08/2022 R$ 308.670,00 

DATA DA EM]SSA0 

04/07/2022 
DATA DE ENTRADA/SAIDA 

04/07/2022 
HORA DE ENTRADAISAIDA 

VALOR no FRETE 
0,00 0,00 

DESC01''f0 0\ITRAS DESPESAS ACfSS0R[AS VALOR DO !Pt VALOR TOTAL DA NOTA º·ºº 0,00 0,00 308.670,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RI\ZÃ0S0CIAL 

FRETE POR CONTA C0DIG0 ANTI 

O-EMITENTE 

PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 

MUNICIPI0 
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE 
1 

ESPECIE MARCA NIJMERAÇ O PESO BRUTO PESO L QUID0 
14.000,000 4.850,000 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/51·1 CST CF0P UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI AUQ, Al..lQ. 

ICMS IP! 

95J6E7239PR020 Veiculo 
87042210 000 5102 UN 1,000 308.670,00000C JOS.670,00 308.670,00 37.040,40 0,00 12,00 0,0< 

907 MARCA..:V0LKSWAGEN - 
CHASSL.: 95J6E7239PR020907 - 
MODELO ... : 'No' 14.190 CRM - 
NUMERO MOTOR ... : 0156J62A646362- 
C0MBUSTJVEL. .. : 0rESEL - 
ANO FAB/M0D .... : 2022 /2023- 
COR ... : RRANC0 GEADA-3R3R- 
RENA VAN ... : 33925904 - 

;~t.. • ~l.t\j 01S1'. E.EIXOS ... : 4800 

\,. ":'-- . "l(t(I,- ~\t} -~ ... ,. l {) t ~ 
1 

CALCULO DO ISSON 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1 VALOR TOTAL DOS SERVJÇOS ! BASE nE CALCULO 1)0 ISSQN VALOR 110 ISSQN 1 
159670 

0,00 0,00 
0,00 

DADOS DO PRODUTO/SERVICO 

DADOS ADICIONAIS 
!NF0RMAÇ0ES COMPLEMENTARES 



Prefeitura do Município de Vila Pavão 
Estado do Espírito Santo CNP) 36.350.316/0001-67 
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Contrato n!! 054/2022 
Processo n2 000125/2022 
Pregão Eletrônico n!! 047 /2021 (SEAG) 
ID CIDADES: 2022.074E0700001.16.0001 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
VILA PAVÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA 
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA NA QUALIDADE 
DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 
PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na 
Rua Travessa Pavão, n!! 80, Centro, cidade de Vila Pavão. ES, inscrito no CNPJ-MF sob o n

2 

36.350.346/0001-67, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Uelikson Boone, portador do CPF-MF 
nº 069.751.847-71 e RG n!! 1.431.022 - SSP/ES, doravante denomin<Jdo CONTRATANTE e, de outro lado, 
a empresa AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n!! 01.266272/0001-09, com sede na Rodovia BR 101 norte, s/n, parte km 265, Bairro Carapina, CEP 
29.161-547, Serra/ES, por seu Representante Legal, Sr. Carlos Alberto dos Santos, portador da CNH nº 
02129811513 DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o n!! 962.217.207-53, doravante denominada 
CONTRATADA, , estando as parles sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n!! 2.247 /2013, alterado pelos Decretos Municipais 
n!! 3.605, de 09 de junho de 2020 e Decreto n!! 3.575, de 28 de abril de 2020, ajustam o presente contrato 
em decorrência da licitação realizada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - SEAG, através do PREGÃO ELETRÔNICO 047 /2021, por SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Este Contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um} Caminhão toco com caçamba basculante, 
incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo 
com o descrito no Anexo Ido Edital. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MOL QUANT 

01 

Caminhão toco com caçamba basculante - caminhão: veículo 
novo, O km; ano/modelo atual; cor branca; com ar condicionado; 
freio com sistema ABS; freio motor; direção hidráulica; com roda e 
pneu sobressalente; motor a diesel; potencial de 186 CV; PBT 
homologado de 14.000 kg; com sistema de redução; tacógrafo 
aferido pelo inmetro; protetor de cárter e demais itens 
obrigatórios e de segurança exigidos por lei; caçamba basculante: 
nova; com escada de acesso; ao interior; capacidade de carga de 
no mínimo 6 m3; confeccionada em chapa metálica de aço carbono 
de resistência compatível com o uso da caçamba, conforme classes 
estabelecidas na ABNT NBH NM 87/2000; com tampa traseira de 
abertura padrão; sistema hidráulico para movimentação da 
caçamba, acionada através de comandos no interior da cabine; 
ângulo de basculamento n<?_~ínimo de 45º. _ 

Volkswagen 
VW 14.190 

01 
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1.2 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, 

os seguintes anexos: 

a) Edital e todos os seus Anexos; 

b) a Proposta Comercial da Contratada. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO 
2.1 - O Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 308.670,00 (trezentos e oito mil, seiscentos e 
setenta reais), e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos 
sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, instalações e quaisquer despesas inerentes à execução 
do objeto do contrato. 
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
3.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos materiais adquiridos, até o décimo dia útil após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a 

antecipação. 
3.2 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos: 

VM =VFX 12 X NO 
100 360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

· NO= Número de dias em atraso. 

3.3 - O pagamento íar-se-á por meio de uma única fatura. 
3.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto 
e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 
3.5 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964, assim 
como na Lei Estadual 2.583/1971. 
3.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4.1- O contrato terá início no dia posterior ao da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial, 
na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento 
e pagamento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários. 

4.2 - É vedada a assunção de obrigações que importem em necessidade de alocação de créditos 
orçamentários relativos a exercício financeiro futuro. 

Contrato n!! 054 / 2022 
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4.3 - Fica resguardado o prazo de garantia do bem adquirido, conforme estipulado no Anexo I deste 

Edital. 

CLÁUSULA QUINTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1- Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão por conta 

da seguinte dotação: 

FICHA FONTE DE RECURSO 

0000865 19900000001/100100000000 

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1 - A entrega do objeto do contrato dar-se-á no prazo máximo de máximo de 90 (noventa) dias em 
qualquer Município do Estado do Espírito Santo, após o início da vigência do Contrato. 

6.2 - Após a assinatura do contrato, o contratado deverá entrar em contato com o Setor de Patrimônio 
da Prefeitura de Vila Pavão/ES, pelo telefone (27) 3753-1022, para solicitar autorização e agendar a 
respectiva data do fornecimento. 
6.3 - A Administração designará servidor, na hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, 
conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

6.3.1 - Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito. 

6.3.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação, no prazo de 10 dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo. 
6.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o sub item anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 

do prazo. 
6.5 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da 
recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) 
dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver 
em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo. 
6.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
7 .1 - Os produtos objeto deste Contrato terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da entrega dos mesmos. 

CLÁUSULA OITAVA· DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

8.1- Compete à Contratada: 
a) entregar os caminhões de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência; 
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b) entregar os caminhões devidamente licenciados e emplacados em nome da Prefeitura de Vila 

Pavão/ES; 
c) entregar os caminhões, por ocasião da 'Entrega Técnica', com combustível suficiente que garanta a 
sua chegada até o posto de abastecimento mais próximo, em volume compatível com o adequado 
funcionamento dos componentes elétricos, mecânicos e hidráulicos, devendo garantir, também, que o 
combustível esteja isento de contaminação, sob pena de responsabilidade civil e administrativa pelos 

danos decorrentes; 
d) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Prefeitura de 

Vila Pavão/ES; 
e) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do 

artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações; 
f) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia. 

8.Z • Compete à Contratante: 

a) efetuar o pagamento após a entrega dos caminhões, em caso de aceitabilidade; 

c) designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos caminhões. 

CLÁUSULA NONA- DOS ADITAMENTOS 
9.1 - O presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, 
após manifestação formal da Procuradoria Geral da Prefeitura de Vila Pavão/ES. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa 

de mora, nas seguintes condições: 
10.1.l - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do 
contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente 

executado; 
10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

contrato; 
10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei 8.666/1993. 

10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 

contratado: 

a) Advertência; 
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% sobre o saldo contratual 
reajustado não executado pelo particular; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo não superior a 02 anos; 
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d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo 
prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, 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 o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea "c". 
10.2.1- As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas 
poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

10.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente 
submeterá sua decisão a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a fim de que, se 
confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

10.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pela Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, competirá ao órgão promotor do certame, por 
intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades 

sancionatórias. 
10.2.4 - Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, 
competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, 
no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, 
ser solicitado o descredenciarnento do licitante no SICAF e no CRC/ES. 
10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar 
o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 
aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de 

defesa; 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 dias úteis a contar da intimação, exceto na 
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 dias consecutivos, devendo, em 
ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 
d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas 
no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor 
do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito 
de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria 
Geral do Município de Vila Pavão/ES. 
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10.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 
10.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 

prestada pela contratada; 
10.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

10.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será 
objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório 

estadual anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA 

11.1- Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, 
o mesmo será notificado para no prazo de 10 dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, 
apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções. 
11.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a defesa 
apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de aplicação de 

sanções. 
11.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, será imposta multa de 2% 
sobre o saldo contratual não executado. 
11.4 - Depois de transcorridos 30 dias úteis da notifiçação da multa, se a empresa não regularizar a 
pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou não procedimento de 
rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada do contrato 
ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 
11.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o CONTRATANTE informará 
à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da empresa, antes 

mesmo da notificação à empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 
12.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da 
Lei 8.666/1993, com apucação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
13.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 

art. 109 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
14.1 - A execução do contrato será acompanhada pelo(a) (UNIDADE DO ÓRGÃO), designado 
representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar a execução 
do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer 

pagamento. 
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Prefeitura do Município de Vila Pavão 
Eslildo do Espírito Santo CNPJ 36.350.316/0001-67 

Rua Travessa Pavão, B0 - Centro - Vila Pavão - ES - CEI' 29843-000 
TclcFax (27) :ns:i-1022 - E-mail: vHapavao@vilapavao.es.gov.br 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

15.1- Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, o Sr. Carlos Alberto dos Santos, 
portador do RG n2 1.087.262 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 979.001.257-87. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· DO FORO 
16.1- Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer 
dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

Prefeito do Município 
CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1- _ 

Nome: 
CPF: 

CARLOS ALBERTO Dos 
Assinado deforma digital por 
C/IHLOS /ILRHl ro DOS 

SANTOS:96221720753 S/IN'TOS:%'-'17'_0'IS3 ' ' 
Dados: 2022.0~.o, 09:10:24 -03 00 

Carlos Alberto dos Santos 
AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA 

CONTRATADA 

2- _ 

Nome: 
CPF: 
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ATOS MUNICIPAi S DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CAPIXABAS. : 

Vitoria (ES), qutnta-tera, 07 de Abril de 2022, 5 · ·' 
Vila Pavão 

RESUMO DO CONTRATO 
Nº 054/2022 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão 
- ES 
CONTRATADA: AUTOBAHN CAMINt-iÕES E ÔNIBUS 
LTDA. 
OBJETO: Aquisícao de 01 (um) Caminhão loco 
com caçamba basculante, incluindo a prestação de 
serviços de assistência técnica gratuita durante o 
período de garanlia. 
VIGÊNCIA: 31/12/2022. 
VALOR GLOBAL: R$ 308.670,00. 
RECURSOS FINANCEIROS: 
Ficha: 865. 
ID CIDADE: 2022.074E0700001.16.0001 

Vila Pavão, ES, 06/04/2022. 

Uelikson Boone 
Prefeito Municipal 

Protocolo 829318 

Vila Valério 

DECRETO Nº 067 /2022 

DECLARA INTERESSE PÚBLICO/UTILIDADE 
PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIA 
ÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 0 IMÓVEL 
QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, do 
Estado do Espirita Santo: no uso de suas 
atribuições legais. Em especial ao que dispõe 
o Art. 73, inciso rx, da Lei Orgânica do Município de 
Vila Valério/ES: 

Considerando que é dever do administrador 
público promover a construção de obras públicas 
e sua manutenção, que beneficiem a população do 
município de Vila Valério/ES; 

Considerando que compete ao Município, legislar 
sobre assuntos de interesso local. a teor do art. 30. 
inciso 1. da Constituição Federal: 

Considerando que o art. 50 inciso XXIV, da Constituição 
Federal. preve a "dcsapropr laçào por ncccsstdade ou 
utilidade pública, ou por interesso social. mediante 
justa e prévia Indenização em dinheiro"; 

Considerando que o Decreto Lei nº 3 .365 de 21 /06/41 
que "dispõe sobre desa~ropriação por ulilidade 
pública", considera que 'mediante declaração de 
utilidade pública. todos os bens poderão ser desa 
propriados. pela União. pelos Estados, Municípios. 
Distrito Federal e Territórios"; 

Considerando que a Lei nº 4.132 do 10.09.62, 
a Iterada pela Lei nº 6. 51 3/77. "( ... ) desapropriação 
por interesse social será decretada para promover 
~justa distribuição de propriedade ou condicionar o 
seu uso ao bem estar social, na forma do art. 147 da 
Constituição Federal ( ... )". 

Considerando que é de competência do Chefe do 

Poder Executivo decretar a desapropnaçao por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social. nos termos do art. 73 e seguintes. da Lei 
Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO o interesse da administração 
pública municipal no imóvel abaixo descrito. neste 
Municlpio, especialmente cm razão de sua localização 
e dimensão, com a finalidade instalar no local o polo 
industrial; 

CONSIDEl<I\NDO o interesse público de se adquirir 
o imóvel que será destinado a estabelecimento de 
empresas vianda a criação de empregos e valorização 
do emprego e renda do cidadão; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica, declarada de INTERESSE SOCIAL e 
UTILIDADE PUBLICA para fins de DESAPROPRIA 
Ç/\0, amigável ou judicial. em caráter de urgência 
uma área de terreno rural, CL!jO croqui segue incluso 
a este ficando fazendo parte integrante, descrita 
como segue: 

"( ... ). Imóvel: RURAL. Proprietária: CLARA IBA 
COMERCIAL S. A., pessoa jurfdica de 
direito privada, inscrita no CNPJ sob o n" 
19.281.495/0001-00, estabelecida na Avenida 
Nossa Senhora da Penha, nº 1.255, bairro 
Santa Lucia, Vitória/ES, CEP: 29.056-245, 
telefone: (11) 3292-5050, email: cac@frigg. 
com.br; Municfpia: VILA VALÉRIO. U.F: ES - 
BR: Código Credenciamento: GTQ; Comarca: 
sAo GABRIEL DA PALHA; Area (ha): 19,3600; 
Perfmetra (m) : 4.263, 42. - Inicia-se a descrição 
deste perfmetro no vértice 01, georreferencia 
do no Sistema Geodésico Brasileiro, DA TUM 
- SIRGAS2000, MC--39ºW, de coordenadas 
N 7.893.858,ZZm e E 361.528,56m; deste 
segue confrontando com a propriedade de 
RODOVIA ES 358, com azimute de 98º 16'56" 
por uma dist.incia de 238, 12m até o vértice 
02, de coordenadas N 7.893.823,92m e E 
361. 764, 19m; deste segue confrontando com a 
propriedade de RODOVIA ES 358, com azimute 
de 96º 37'00" por uma disttJncia de 95,35m até o 
vértice 03, de coordenadas N 7.893.B12,93m e E 
361.858, 90m; deste segue confrontando com a 
propriedade de RODOVIA ES 358, com azimute 
de 96" 3 7'00" por uma distãncia de Z 13, 7Om até 
o vértice 04, de coordenadas N 7.B93.7BB,31m 
e E 362.071, 18m; deste segue confrontando 
com a propriedade de RODOVIA ES 358, com 
azimute de 97º 58'28" par uma distancia de 
286,31m até o vértice 05, de coordenadas N 
7.893.748,59m e E 362.354, 72m; deste segue 
confrontando com a propriedade de LEONARDO 
SAVIATO BREDA E ANELIZE SAVIATO BREDA, 
com azimute de 213ª 25'07" por uma distãncia 
de 177,25m até o vértice 06, de coordenadas N 
7.893.600,64m e E 362.257, 10m; deste segue 
confrontando com a propriedade de LEONARDO 
SAVIATO BREDA E ANELIZE SAVIATO BREDA, 
com azimute de 213º25'07" por uma disttmcia 
de 144,47m até o vértice 07, de coordenadas N 
7.893.480,06m e E 362.177,53m; deste segue 
confrontando com a propriedade de LEONARDO 
SAVIATO BREDA E ANELIZE SAVIATO BREDA, 
com azimute de 213º 39'56" por uma distância 
de 344,97m até o vértice DB, de coordenadas N 


