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; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

CONTRATO N.º 052/2017

Contrato Oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços nº
0312017, do Pregão Presencial Nº 10/2017, instaurado pelo
Município de Brejetuba-ES, nos termos do Decreto Federal nº
7.89212013 e Decreto Municipal 521312014.

Termo de Contrato de Cessão de Licença de Uso de Software
para gerenciamento da produção agrícola e dos atendimentos
realizados pela Secretaria de Finanças do Municipio de
Ecoporanga/ES, firmado entre a Empresa TECSYSTEM
TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP e a PREFEITURA
DE ECOPORANGA-ES.

Pelo presente instrumento de CONTRATO e na melhor forma de
direito, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA DE

ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelon Dias Mendonça, nº
20, Centro, Ecoporanga/ES, CEP: 29.850—000, inscrita no CNPJ
sob o nº 27.167,311/0001-04, neste ato representada pelo seu
Prefeito o Sr. ELIAS DAL'COL, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº
478.812,757—15 e cédula de identidade nº 189.546-SSP-ES, residente e

domiciliado neste Município de Ecoporanga-ES, CEP: 29850-000, e por
outro lado como CONTRATADA & empresa TECSYSTEM
TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA — EPP, inscrita no CNPJ
sob o nº 07.829.326/0001-75, com sede na Rua Horácio Piassi,
nº 50, CEP: 29. 360 000, na cidade de Castelo— ES, e— —mail
comercial©tecsystem com. br, neste ato, representada pelo Sr
MARCO AURÉLIO RAMIRO, brasileiro, casado, empresário
residente na rua Carlos Lomba nº 100 apto. 501, centro, Castelo
ES, CEP 29360-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 070398947-
26, portador da Carteira de Identidade nº 1.350.874/SPTC—ES,
considerando o que consta dos autos do Processo nº 1075/2017,
e com fulcro nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações
posteriores, resolvem de comum acordo celebrar este
CONTRATO, que reger-se-á pelas seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — Este contrato tem por objeto & Contratação de empresa especializada no fornecimento de
licenças de uso de software para gestão integrada dos serviços prestados pela secretaria de Finanças
(gerenciamento da produção agrícola) em 01 (um) computador, e, ainda a conversão de dados,
implantação, treinamento e orientação técnica enquanto for necessário para plena utilização do

Rua Suelen Dias Mendonça, nº. 20 — Centro — Ecoporanga — ES Tel ritacao QCO ran 3.9. OV.Página 1 ª .“ ,g « É
* jj,“x_i/j



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

mesmo, atualizações que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, através de suporte
técnico por chat, acesso remoto, e-mail, telefone e presencial quando for necessário.
1.2 » Descrição dos serviços

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNIT. TOTAL

de uso de software, pelo período de 12 meses e podendo ser
prorrogado na forma da lei, devendo o software permitir o
gerenciamento e controle da produção agropecuária deste
município, de forma a permitir e possibilitar o aumento e
controle da produção rural, consistindo no minimo em:
a) serviços e instalações de software;
O) serviço de treinamento de servidores;
c) cadastro de produtores;
d) cadastro de propriedades;
e) cadastro de empresas;
f) cadastro das DOTs;
g) cadastro de notas fiscais de produtor rural;
h) cadastro de localidades;

i) emissão de relatórios que possibilitem recursos junto &
SEFAZ;

)) controle de emissão de notas fiscais de produtores;
k) controle de produtores que não emitem notas fiscais por
período e por localidade;
!) controle de produção por localidade.

01 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, fornecimento de licença MÉS 12 R$ 1.104,00 R$ 13.248,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 — O valor global a ser pago do CONTRATO é de R$ 13.248,00 (treze mil duzentos e quarenta e oito
reais), mediante as notas atestadas pela Secretaria de Finanças pertencente a esta Municipalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

3.1 - Os preços do objeto deste CONTRATO manter—se-ão fixos e irreajustáveis pelo período de sua
vigência.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1 — O prazo de duração do presente CONTRATO terá inicio em 20 (vinte) de setembro (09) do ano de
dois mil e dezessete (2017), encerrando-se em 20 (vinte) de setembro (09) do ano de dois mil e dezoito
(2018).

4.2 — Este contrato poderá ser prorrogado, nos termos do Inciso IV, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e
suas atualizações.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 — As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta da Dotação Orçamentária
abaixo relacionada:
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DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
Recursos Ordinários fichas: 111 e 118.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

6.1 — Para a execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA a:

a) Prestar suporte técnico no horário comercial, por chat, acesso remoto, telefone e quando não
resolvido ser realizada visita técnica;

b) Não serão aceitas justificativas por parte da contratada alegando desconhecimento do local e
condições dos equipamentos existentes, nem de eventuais dificuldades para a execução dos serviços;

c) Deverão ser corrigidas imediatamente as deficiências apontadas pela contratante quanto à
execução;

d) Responsabilizar—se pelos danos causados a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo órgão competente;

e) Responsabilizar—se pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais resultantes do
contrato;

f) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de qualificação exigidas por lei e no Termo de Referência.

6.2 — Para a execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATANTE a:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato firmado e efetuar os pagamentos nas condições e
preços pactuados;

b) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

c) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa no prazo estipulado;

ol) Cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

e) A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - oo PAGAMENTO

7.1 — Os pagamentos serão efetuados posteriores a apresentação das Notas Fiscais assinadas pela
Secretaria de Finanças, pertencente a esta Municipalidade, juntamente com cópia dos documentos
abaixo relacionados, que não estejam com prazo de validade vencido, na data do pagamento:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Estadual;

c) Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social;
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d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais junto à Receita Federal;

e) Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa! nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 462. de lº de maio de 1943, Alterada pela LEI Nº 12.440, DE 7 DE
JULHO DE 2011 — DOU DE 08/07/2011. (a CNDT poderá ser emitida pelo site www,tst,'|us.brlçgrtidao).

f) Certidão Negativa de Primeira instância Natureza de Recuperação Judicial e Extraiudiçia] (Fa ência e
Concordata).

7.2 - O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, será efetuado no prazo
máximo de 20 dias úteis, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Ecoporanga/ES.

CLÁUSULA OITAVA - DO ATESTADO DE EXECUÇÃO

8.1 A prestação de serviços ou fornecimento. objeto deste CONTRATO será atestada pela
CONTRATANTE, através da Secretaria de Finanças pertencente a esta Municipalidade.

CLÁUSULA NONA — DAS MULTAS

9.1 — A CONTRATANTE poderá nos casos de rescisão por inexecução deste contrato aplicar a
CONTRATADA multa de 2% (dez por cento) sobre o valor total atualizado deste lnstrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE aplicará a CONTRATADA,
sem prejuízo das muitas previstas na Cláusula anterior, as seguintes sanções:

t — advertência;

H - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos;

lll — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública Municipal;

|V — as sanções previstas nos incisos l e III, desta Cláusula, também serão apticadas à CONTRATADA
que, em razão de contrato regido pela Lei nº 8.666/93, tenha:

a) sofrido condenação definitiva por praticarem. por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal em
virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RescrsÃo
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11.1 — O presente contrato será rescindido se durante sua execução for observado qualquer dos
seguintes motivos:

l — o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusula contratual;

ll - a lentidão ou atraso injustificado na prestação dos serviços/fornecimento, levando a
CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da CONTRATADA de cumprir os prazos estipulados;

lll - a paralisação dos serviços/fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

lV — a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a associação deste contrato
com outrem, como também a fusão, cisão ou incorporação;

V - o desatendlmento das determinações regulares do servidor designado para o acompanhamento e
fiscalização da sua execução;

Vl — o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

Vll — a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

Vlll - a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do CONTRATO:

lX — razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados
pela Comissão Permanente de Licitação;

)( - a supressão, pela CONTRATANTE, do objeto contratado, acarretando modificações no valor inicial
do contrato além de 25% (vinte e cinco por cento);

Xl — a suspensão de sua execução, por ordem escrita, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento de indenização
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão ate' que seja normalizada a situação;

Xll — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos pelos serviços/serviços
prestados/entregues salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou
guerra assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão até que seja normalizada a
situação;

Xlll — a ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovado, impeditivo da
execução do contrato;

& lº - A rescisão motivada nos dispositivos dos incisos l a VIH, não da direito à CONTRATADA de
qualquer indenização ou ressarcimento de prejuízo alegado.

?, 2º- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

ê 3º O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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5 4ª — O contrato poderá ainda, ser rescindido antes do prazo constante na Cláusula quarta deste
instrumento, sem qualquer tipo de penalidade, mediante aviso da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Ecoporanga/ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou
contestações oriundas direta ou indiretamente deste instrumento. renunciando—se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim. por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, para que produza seus efeitos legais.

Ecoporanga/ES, 20 de Setembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ELIAS DAL COL — Prefeito

- f' (7.3 . A ...
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Prefeituras

Afonso Cláudio

MUNICÍPIO DE AFONSO
CLAUDIO/ES

“ De acordo com a Resolução
CONSEMA nº 002/2016 , o
municipio de Afonso Claudio ,
declaa-se apto para exercer O
iicencrarnento ambiental municipal
das atrvtdades corroideradas
.omo de impacto ambiental local.

““Todas as informações bem como
o enquadram-ientooas atividades
serão fornecidos pela SElvli—l/t”,
Prefeitura Municipal Afonso
Cláudio, ES, em 17 de ubro de.
2017,

Protocolo 351009

Executiva do
Previdência e

A Diretora
Instituto de
Assistência do Município de
Alegre-ES — IPASMA, no uso de
suas atribuições autorizou a
publicação abaixo:

IRRF à
CASSIA
acordo

DEFERIR a isenção do
beneficiário RITA DE
MARTINS DUARTE, de
com o inciso XIV, do art. 60 da
Lei Federal nº 7713/88 e suas
alterações, conforme procesoªo nº
2367/2016 a partir da data do
inicm dos sintoma, comprovados
da doença (30/03/2016).
yaiidadezmee imanente ..

Jacqueline Oliveira da Silva
Diretora Executiva tiº,/«SMA

Protocolo 351260

AVISO DE ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

0 MUN1CÍPIO DE APIACÁ—ES,
com endereço na Alameda Dr.
Moacyr Tardiri Figueiredo, s/nº »
Centro - AplacárES, torna público
aos interessados que aderiu a (5)
Seguinte (5) Ata (s) de Regiatro de
PreÇOS'

Proc. nº 1631/17
ARP Nº 003/17

Adesão %: Ata de tegistro de
Preços nº 003/17, firmada entre a
Prefeitura Municipal de Rio Espera“
MG e a emprega Retro—Minas
Comércro, Serviços" & Mamtenção
Eirall M€: - Pr wcial nº003/17 ' = «' de

lw; wow " llK «um!
1 "rio.. J.: «x..t—..irlt.r.,,i,. morri

preços para futura contratação de
empresa supramencionada para
prestação de serviços mecânicos,
elétricos e funilaria com respectivo
fornecimento de peças genuínas
ou originais de fábrica, para
manutenção de veículos da linha
leva e pesada pertencentes a
frota do Municipio, resultando
no seguinte Contrato: Contrato
PMA nº 067/17 * Município de
Apiacá-ES & Retro—Minas Comércio,
Serviços e Manutenção Eireli ME
(CNPJ nº 10690124/0001—08)
Valor: R$ 503.250,00 — vigência
de 09/08/17 até 08/08/18; Fichas
Orça/7140006 e outras;

Apiacá ES 09/08/17

Dr, Fabricio Gomes Thebaldi
Prefeito Municloaê

Carrnerina Gurzzi Carvalho
Ge, ora do Fundo Municipal de

Saúde
Secretaria Municrpal de Saude

Proc. nº 1564/17
ARP Nº 001/17

Adesão a Ata de Registro de
Preços nº 001/17, hrmada entre a
Prefeitura Municipal de Guaçul—ES
e a empresa Centro Educacional
Israel Ltda ME - Pregão Presencial
nº 014/17, objetivando a
prestação de serviços de cursos de
qualil'i'cação profissional e Oficinas,
resultando no seguinte Contrato:
Contrato PMA nº 066/17 —
Município de ApiacárES & Centro
[Educacional israel Ltda ME (CNPJ
nº 00.763.808/0001—20) — Valor:
R$“. 151.360,00 — vigência: de
08/08/17 até 7/08/18; Ficha
Orçamr 0157;

Apiacá-ES, 08/08/17

Dr. Fabricio Gomes 'l'hebaldi
Prefeito MuniCIpal

Protocolo 351284

EXTRATO DE CONTRATOS

O Município de Apiacá-ES, com
endereço na Alameda Dr. Moacyr
Tardin Figueiredo, s/nº — Centro
» ApiacaES, torna público aos
interessados o extrato do (5)
seguinte (5) Contrato (5):

CONTRATO PMA Nº 068/17
Processo nº 1927/17

Objeto: Contratação de professora
para Oficina de Zumba; Contratada:
Luclnete Proveti Moreira (CPF nº
028.958.157—55); Vigência: de
24/08/17 até 23/02/18; Valor
estimado: R$3 .112, 96; Dot Orr
(ficha). 0131»

Apiacá) ES, 24/08/2017,
Dr. Fabricio Gomes Thebaldi

Prelaito Municroal

' sos
CONTRATO PMA Nº 072/17

Processo nº 2935/.7
Objeto: Contratação de professora
para ministrar curso de depi ,
comum e estética; Contrataoa:
Carla Rozangela Weler Nunes (CPF
nº 070.474547—05); Vigência:
de 20/09/17 até 19/01/18; Valor
estimado: R$ 235000; Dot,
(ficha): 0156.

Apiacá—ES, 20/09/2017.
Dr. Fabricio Gomes Thebaldi

Prefeito Municipal
Protocolo 351286

Circ.

pores, elogio Preto

COTAÇÃO DE PREÇOS

0 lvlunicíplo de Lloreg do Rio
Preto torna público o ,, por
nl 'o do Processo Chloe/2017
es Fazendo cotação de ore 3ª
para a Contratação de
para locação de
Informatizados de Gestão
englobando cessão do
de uso, instalaçao, implanta; ,
treinamento, custon'iização,
migração, adequação, suporte
técnico e atualização tecnológica
dos sistemas informatizados,
Maiore5 informações, Setor de
Compras no telefone (28) 3559—
1157.
Dores do Rio Preto, 18/10/2017.

Jorge Luiz Nacari
Secretário de Adrninigtração e

Finanças
Protocolo 351115

Ecoporanga .
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0512/2017
e. sso Nº 1075/2017
VlGÉNCtA: 20/09/2111; a
20/09/2018
Contratada TECSYSTEM TECNO—
LOGIA EM SOFTWARE LTDA — EPF-'
07829326/0001—75
Objeto: Contratação de empresa
especializada no torne—Cirne to de
licenças de uso de software para
gestao integrada dos Sêl'ViÇOS pres—
tados pela secretaria de Finanças.
Contrato Oriundo da adesão a Ata
de Registro de Preços nº 03/2017,
do Pregão Presencral N“ 10/2017,
instaurado pelo Município de Bre-
jetuba—ES, nos termos do
Federal nº 7. 892/2013 &
Municipaiã .;213/ 014.
Elias Dal Col
Prefeito

Protocolo 351 134

DlÁRlO OFlClAL

nos PODERES
DO ESTADO

Edição Nº24596

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 090/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 4187/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017 ,
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE
FUNDÃO/ES
CNPJ: 271651820001-07
CONTRATADA: TOP ONE
THOUSAND COMÉRCIO EIRELI
- ME
CNPJ: 24 207 QUO/11101 72.

OBJETO CONTRATUAL: Aqmsição" dor de agua natural e
.. , , :tenderasnecessidades
Entidade de Acolhimento

nai para Menores, Casa
" 71 “Lar Feliz", já que a
11 como finalidade abrigar

, doloscentes em estado
de vulnerabilidade social, e portal
motivo foram retiradas do convívio
rain ar, conforme especrficações e

lados dispostas no Termo de
Referência (Anexo 11).
VIGENCIA: O contrato será de
execução imediata, não havendo
prazo de vigência, restando
somente a empresa contratada
responsabilidade durante o prazo
de garantia dos produtos.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$
980,00 [Novecentos e Oitentareais). ,. ,
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:
0081000824400202046 «
i—lianutencao das atividades da
(.“/356 de Passagem; 44905200000, " “amante e material
omni .;lte; Ficha: 000319

u—CS, 06 de outubro de 3017,Fundat

Eleazar Ferreira Lopes
Prefeito Municipalde Fundão

Protocolo 351031

RESUMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO Nº 005/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0 5946/2017

Adesão a Ata de Registro de
Preços nº 001/2016, cujo órgão
gerenciador é o Município de
Ibiraçu/ES.
CONTRATANTE:
FUNDÃO/es
CNPJ Nº: 27.165.182/0001—07
CONTRATADA: TRACVEL. PEÇAS
PARA TRATORES LTDA ME
CNPJ Nº: 05 333.100/0001-53
OBJETO: Fica rescindido
unflalerolrnente o Contrato nº
005/2017, celebrado entre

MUNICÍPIO DE


