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I' TERMO AOITIVO AO.ÇONTRATQ N?.Q90/2Q2.I
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O Nluntcipio de. PiÚttla ê!,t.cld!.} du Êst)}t'E!.c $dlít\ü, pessoa jLiridlca de direito pllibllço, co!
i.j110 L(.}i.}(:s, n::l2.3t$, A(iiaí:a. üdõdc de f'iürlla/ES, inscrito no CNPJ-í'lF sob a

5.695 COÍlt1-15, nest:e ato represe1ltado oelo, Sr. PAULO CELSO COLA PENEIRA
oot't:odor da Cõttel!-õ de id f idade no !S50.352-SPTC/ES e inscrito rlo C.P.f. sob no

'7-70, residente e domiciliado neste Município, doravõrlte denc>rrlinado
(QN'TRATANTE. e é3 et''lptesa ART TOLDOS LIDA-EPP inscrita nü CNP3 sob o Ro

)I'\ sede na Rua: Santa Tereza, NO 7]., 8<aírro lhes , município de Vila
ÊfS.. "icstc atü 'epleçetlt.ano f)elo Sr. Chartes Augustus Figueira Lopes, portador do

R. G. Ho 939.957 SSP/ES e iílscrlto rlc} CPF sob o no.016.939.877.32, t)ra$ilefro, soft.eira
cf(tc3t"ltc. r'esidentc e (]or'r'ticiila(io f\uo: Hortilio carvalho No184, Bairro Ides, mi.lnlcipio

Vertia/'ES. Doravante denominado CONTRATADA, celebram o presente termo de
'a. e{ l decoTrér}(ià dc !nâoifest:àçãG rios autos do Processo Administrativo Ro ?369/2C)21
âprdG-sc as partes ê)$ norl11as dis(li)iinares da Lei Qo 8.666. de 2} de junho da J.993,

$96./:017, õit. 23 g 3o {! o e a IN CGM no 043/2C)17, e às seguintes clái.tsuias:

=.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

1.1. ''} ;)1"8sc-iltg Tolípci .R(}it:vcl !eíl\ «lítio çbjeto a PRC)RROGAÇAO de seu )!-azo d(: /içêÍ\(ia dc
09í)../2(;21, {1õ t:eTnIa cio #srt. S7.}i cla Le.} $.656/(a3

CLÁUSULA SEGUN DA DA PRORROGAÇÃO
2

2 1/ 1 1/ 202 1
rogado por 6Q ($essenta} dias

lJandru eíl] 20/C1/2022
Cc>r\trato oo

CLÁUSULA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO
3.1 0 êi;=on'!põrlt"iaf'mento, os câtcstc$ e a fiscalização do serviço serão exel"ctdas pelo fiscal

:3Ücn Í)or índio da PaRarIa rc 12 de 3ultlo de 2021. Sr. Marco Antõrlio Xavier

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DA$ CLÁUSULAS

{\ lgtj:ii teç, (: fQ?-rala.. ?aí'ã {li.ie $.iriam i,+m só efeito, as quais, depois de lidas, sP\
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idas pelos l"epre$ei)tartes dos CONTRATANTE e CONTRATADA

-k
CHARLE$ AUGUSTUS FIGUEIRA LOTES

A RT rOLOOS LTDA -EPP
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vitÓfià,; Segunda'feira, 22 de Novembro;de 20

Aditivo
7.1. Os atletas deverão estar no local de largada
pelo menos l h antes da largada, quando serão
dadas as instruções finais
7.2. A cada competidor será fornecido um número,
que deve ser usado visivelmente no peito durante
toda a realização da prova, sem usura ou alterações,
sendo passíveis de desclassificação os participantes
que não cumprirem esta exigência
7.3 A participação do atleta na prova é estritamente
ndividual sendo proibido o auxílio de terceiros,
bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico
sem prévia autorização por escrito da Comissão
Organizadora da prova

lo TERMO ADITIVO AO CONTRATO No090/2021
PREGÃO ELETRÕNICO NO 033/2021
PROCESSO N .o 7369/2021.
CC)NTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/
ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: ART TOLDOS LTDA-EPP inscrita no
CNPJ sob o no 05.407.201/0001-21
OBIETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto
a PRORROGAÇÃO de seu prazo de vigência do
Contrato no 090/2021, na forma do Art. 57,11 da Lei
8.666/93
Vigência: 60 (sessenta) dias
2 1/11/2021 a 20/01/2022
Piúma/ES, 19/11/2021
Pauta Censo Cola Pereira
Prefeito Municipal

7.4 0 acompanhamento dos atletas por treinadores/
assessoria, amigos, etc, com bicicleta e outros
meios (pacing), resultarão na desclassificação do
pa rt icipante
7.S O atleta deverá utilizar o percurso demarcado e
divulgado pela organização, não sendo permitido o
acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos
sem serem os sinalizados para tal situação, como
pular as grades que delimitam estas áreas para
entrar na pista em qualquer momento da prova. O
descumprimento destas regras causará a desclassi-
ficação do atleta
7.6 0 atleta que empurrar outro atleta, de modo a
mpedir sua progressão, estará passívelde desquali-
ficação na prova
7.7 Não será permitido retornar a Corrida o atleta
que voluntariamente abandonar o percurso
7.8 Serão desclassificados todos os atletas que se
enquadra rem nos itens abaixo
a) Não percorrer rigorosamente o percurso,
descumpríndo o determinado pelo balizamento
oficialda prova;
b) Atalhar o percurso, subindo em calçadas ou
passando por terrenos baldios, encurtando o percurso
determinado;
c) Dificultar a participação de outro atleta na prova;
d) Cruzar a linha de chegada sem o Número de Peito;
e) Ultrapassar outro atleta após a linha de chegada
(dentro do funil);
f) Apresentar durante a corrida conduta antidespor-
tiva comprovada pela Direção da Prova;
g) Invadir a área do pelotão de elite. antes da largada
da prova;
h) Nãa passar sobre os tapetes de controle da prova
existentes em locais determinados pela Díreção do
even to ;
) Pegar carola de veículos, bicicleta. motos ou

similares, em qualquer trecho do percurso;
j) Encobrir o Número de Peito e/ou nome do
patrocinador (mutilando-o ou afixando-o em outro
local) :
K) Escapar. na saída da prova. antes da início aflcíal;
1) Correr com o Número de Peito ou chip de outro
atleta :
m) Desrespeitar qualquer integrante da organização
da prova.

Protocolo 751158

Presidente Kennedy

Deliberação

EXTRATO
Vimos através do presente. em cumprimento ao que
determina a Leí Federal no 8.666/93 NOTIFICAR à
empresa LR LOCACOES E SERVIÇOS EiRELI EPP,
inscrita no CNPJ. 11.069.490/0001-07, quanto ã
intenção de Reincidir o Contrato Administrativo NO
293/2021, que tem por objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço de transporte
escolar. com fulcro no art. 78, incisos 1, VI e Vll
e no art. 79. inciso l da Lei 8.666/93. bem como
na Cláusula l0.2., incisos 1, VI e Vll do Contrato
no 293/2021, ficando concedido o prazo improrro-
gável de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação
de recurso nos termos do art. 109, 1, "e" da Le
8.666/93

Presidente Kennedy/ES, 19/11/2021

Fátima Agrizzi Ceccon
Secretária Municipalde Educação

Protocolo 750950

Contrato

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO NO 137/2021
PROCESSO NO 25212/2021.

O Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio
da Secretaria Municipalde Obras, Serviços Públicos
e Habitação, doravante denominado locatário, torna
público a Rescisão do Contrato oo 137/2021 assinado
em 23 de março de 2021, tendo como Locadora a
Sra. Deuzedir Silvo Baiense, portadora do CPF no
898.604.037-91, que tinha por objeto à locação de
OI (um) imóvel cam área aproximada de 34,08 mz
situado na Rua Prajetada , s/no Praia de Marabá
Presidente Kennedy/ES, com inscrição municipal no
01020],10248003 que abrigava a família do Sr

www.amunes.es.gov.br

Piúma, 18 de Novembro de 2021

Thiago Marquei Zago
Portaria no 682/21
Secretário Municipalde Turismo, Exporte e LazerProtocolo 750797
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