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CONTRATO Ne 103/2021

Pregão Eletrânico Ne 048/2021
Processo Administrativo Ne 8920/2021

O MUNICÍPIO DE PLUMA, ES. pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua
Felicindo Lopes, ng237, Acaiaca. Piúma/ES, inscrita no CNPJ/MP sob o no 27.165.695/0001-18, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito PAULO CELSO COLA PEREIRA.
brasileiro, casado, inscrito no CPF ne 031.516.777-70, residente e domiciliado nesta cidade, de outro lado, :
empresa ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

n.g 32.874.667/0001-00 com sede na Rua rosé Alexandre Buaiz n.Q 160. sala 513, bairro Enseada do Suá
Cidade Vitoria/ES, CEP n.e 29.050.545, neste ato representada legalmente pela Sra. Aurena Rangel de
Aquino, CPF ne 790.409.187-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este CONTRATO nos

termos do procedimento licitatório do Pregão Eletrõnico ng 048/2021, Processo Be 8920/2021, conforme a

Lel n9 8.666/1993, que se regerá mediante as Cláusulas c condições que subseguem

CtÁusuLA PRIMEIRA::+ D0 0BiET0

1.1- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, licença de uso,
suporte, treinamento e hospedagem de Solução Web Integrada (website), mediante a execução das
atividades e demais características e especificações técnicas contidas no Termo de Referência,
conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente conta'ato para
todos os fins.

1.2-0 regime de execução contratualserá menor preço global, devendo ser realizado conforme solicitação do
requisitante, iniciada de acordo com o cronograma de execução, a contar do recebimento da Ordem de

Serviço emitida pela Secretaria requisitante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS iNVEÇRANIES

2.1- O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Eletrânica, sob o n9 048/2021,
Processo Administrativo nQ 8.920/2021, nos moldes l)o Decreto ne l0.024/2019. Lei Federal n' l0.520/02 e
Lei Federaln' 8.666/93

2.2- Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que
compõem o Pregão Eletrânico Re 048/2021, completando o presente contrato para todos os fins de direito,

independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA :.; DA VIGÊNCIA

3.1 -- O contrato terá vigência pelo período de IZ.(doze) meses, podendo estender-se por igual (is) e

sucessivo (s) período (s), limitado a 48 (quarenta e oito) meses. de acordo com o art. 57, incisos l\r, da Lei
8.666/93 e suas alterações

4.1 - O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo própi'io
requisitante no prazo fixado no item 1.2 da cláusula })romeira
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4.2 . A Secretaria requisitante, será responsávelpela gestão e fiscalização deste Contrato, ein conjunto cona o
Fiscaldo Contrato designado, o Sr. Sandro Muniz Travassos, Matrícula ne 8858 a quem caberá aprovar o
(s) serviço (s) a serem entregue. bem como atestar as notas fiscais

TRIOSNTA+ OOSRECURSOS :

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão Eletrânico
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão
Natureza de

Dotação Despesa Ficha Fonte

ooooosool.0412100082.016 ja30039 bis l lool/ls30Governo

Planejamento

CiÁUS(J[A SEXTA(i+ ji)0:VALOR

6.1- O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela prestação do objeto o valor globalde R$ 60.950,00
(sessenta mil, novecentos e cinquenta reais), conforme relação de itens do Anexo Ido Contrato

6.2 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços, dentre eles, direitos
trabalhistas, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros
custos e benefícios, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que
porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços.

7.1- Os preços firmados entre os contratantes são passíveis de reajuste, desde que o contrato tenha duração
igualou superior a um ano, após 12(doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, utilizando-se
a variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de
Geográfica e Estatística, adorando-se a seguinte fórmula:
Pr = P + (P x v)

Pr = preço reajustado, ou preço novo:

P = preço atual (antes do reajuste)
V = variação percentual obtida na forma do item 7.1 desta cláusula. de modo que (P x V) significa o acl'éscimo

decréscimo de preço decorrente do reajuste
7.2 - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
7.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo,
ocorrerá a preclusão do direito
7.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato

7.3 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no ait. 65, 11, "d", da Lei ne 8.666/1993, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, visando manter o equilíbrio económico-financeiro do contrato.
devidamente fundamentado e comprovado, atendidas as condições previstas em lei.

Onde

8.1- A CONTRATANTE obriga-se a

8.1.1. Proporcionar as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro
das normas estabelecidas=



X'l L'NICIPIo 1)E PILÍMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sl;iCRET XRI,x r\lLr\lclp.A.l, l)E ADiç41xlsTnAÇ.io
Rua Fcliclndo [.odes. 237 - R. .4caiac.t - Piúnla (ES} - ("EP 2q.285-000

g!!conte pluma.cs.go\-.br - 'l'cl- (!X } 3520-54K7 - site: wuax.pium.i-cs.gov.b

8.1.2. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições. falhas ou irregularidades constatadas na execução dos
serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
8.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme for estabelecido;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente
Contrato, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

8.2- A CONTRATADA obriga-s94

8.2.1. Efetuar a entrega dos serviços, no prazo e localindicados pela Administração, em estrita observância
das especificações do Editale da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.
8.2.2. Providenciar todas as medidas necessárias para integração e exportações das informações gerenciais
cadastradas nos softwares de Gestão Públicas utilizados pela Prefeitura de Piúma cujo fornecedor atual é a
empresa E & L Produções de Software Ltda, CNPJ ne 39.781.695/0001-18, devendo, en] ocorrendo mudança
do prestador de serviços sofhvares de Gestão Pública, tomar as medidas técnicas para não perder as
informações já disponibilizadas. e realizar as adequações necessárias das ferramentas contratadas, inclusive
providências com o novo fornecedor, para que o Portalse mantenha atualizado, sem que tenha qualquer ónus
adicionalpara a Prefeitura, assim como a transferência e migração e dados dos portais atuais.
8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Lei ne 8.078, de 1990)
8.2.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente
pregão
B.2.5. Comunicar à Adtninistração. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida
:omprovaçao

8.2.6. Marlter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão.
8.2.7. Manter contato com a administração da Prefeitura Municipal de Piúma sobre quaisquer assuntos
relativos à prestação dos serviços objeto deste edital, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência de cada caso
8.2.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente. as obrigações assumidas,
:em subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévia e expressa anuência do

CONTRATANTE.

8.2.9. Designar pessoal qualificado para a execução das atividades descritas neste edital,
responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços, com a utilização de todos os recursos
materiais e humanos necessários à sua execução, efetuando a imediata correção das deficiências
apontadas pelo CONTRATANTE, com relação aos serviços objeto deste edital.

8.2.10 - A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma.

8.2.11. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais.
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal. prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.2.12. Implantar ferramentas de tecnologia da informação no Portal oriundas de solicitações da
CONTRATANTE

8.2.13. Apresentar mensalmente à Prefeitura Municipalde Piúma relatórios dos serviços executados.

CLÁUSULA NONAsDO PAGAMENID
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9.1 - A Nota Fiscal (NF) deverá seF apresentada ao Fiscal do Contrato. que deverá verificar a atestar a
execução dos serviços pactuados.

9.2 - Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.

9.3 - A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05 dias do atesto
do recebimento

9.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de Paganaento

9.5 - O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA. mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada.

9.6 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária. será realizado desde que
a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a pertnitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
no que se refere às retenções tributárias

9.7 - A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/natura,
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF ng 480, de 15/12/2004
(substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n' 791, de 10 de dezembro de 2007). Caso não o faça, ficará
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

9.8 - A nota fiscal/natura que contiver ei'ro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação.
interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente
a partir de sua reapresentação.

9.9 - O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e
municipal, além da Previdência Sociale junto ao FGTS (CRF e CNDT)

9.10 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados cona
utilização da seguinte fórmula
9.11. EM = N x VP x l
Onde: 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;/ l= Índice de compensação financeira, assim apurado
9.12. 1 = (TX/IOO) /365
TX = Percentualda taxa anualdo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Am})nado, clo Instituto í3rasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
9.13. Os valores pagos serão correspondentes aos serviços efetivamente executados. de acordo com a
demanda, em conformidade com a tabela de preços contratada

10.1 - A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no edital.
penalidades constantes no art. 7e da Lei ne l0.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei
conforme o disposto

a) advertência
b) illulta
c) suspensão temporária de participação en] licitação
d) declaração de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
I0.2 - advertência - nos casos de:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
l0.3 - multas - nos seguintes casos e percentuais

sujeitando-se às
B.666/1993,
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l0.3.11 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente. por atraso injustificado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais
a) 0,33% (trinta c três centésimos por cei)to) por dia de atraso. na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9.9%, que corresponde
a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inaditnplente, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor totaldo contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b" deste Item
d) 20% (vinte por centos sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato
l0.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida

l0.4 - suspensão temporária de participação em licitação:
I0.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariaillente de participar de licitações e de
ontratar com Administração. pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a

gravidade da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos
l0.5 - impedimento de licitar e contratar com a Administração
l0.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo dc
até 05 (cinco) anos. sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato c das demais cominaçõcs
legais, gSEgcificamente nas hipóteses em que o licitante. 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 inidâneo ou cometer fraude fiscal.
I0.6 - declaração de inidoneidade
I0.6.1 - 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 o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 6.4.1
l0.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em
função da natureza e gravidade da falta cometida.
l0.7 - As multas previstas no Item 6.3 serão descontadas, de imediato, do pagatllento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.

l0.8 - Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei ne 8.666/1993

l0.9 - 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 dc defesa prévia;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. indicando
no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a !motivação para aplicação da penalidade.
sanção que se pretende aplicar, o prazo e o localde entrega das razões de defesa

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto rla
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de lO (dez) dias consecutivos, devendo, eill
ambos os casos. ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federalne. 8666/931

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
localanteriormente indicado, na ausência da comunicação.
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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 Federalne. 8.666/93

IO.IO - Os montantes relativos às multas moratória e come)ensatóría aplicadas pela Administração poderão
ser cobl'idos judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas
efetivamente executadas do contrato

10.11 - 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;

IO.12 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicialda diferença.

C!.ÁusUI.A DÉCIMA PRIMEIRA: D4 KZsçlSÃo

11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

c) a paralisação do serviço/fornecimento, seno justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE

d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua

exect.tção, assim como as de seus superiores

e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da

CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;

f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil(recuperação judicial ou extrajudicial)

g) a dissolução da sociedade;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que f)rejudique a
execução deste contrato;

) razões de interesse público, de alta relevância e. amplo conhecimento, justificadas e deterillinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaltadas no processo administrativo a que

se refere este contrato;

) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial
atualizado do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes,

por meio de instrumento hábil

k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,

assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que

seja normalizada a situação

1) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. regularmente comprovada, impeditiva da execução deste
contrato

m) descumprimento do disposto no incisa V do art. 27. da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis

11.2- A rescisão deste contrato poderá ser:
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a) determinada por ato unilaterale escrito da CONTRATANTE

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE;
c) judicia[. nos termos da ]egis]ação processual

11.3- Os casos de rescisão contratualserão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

12.1- O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos
termos do Art. 109 da Lei nP 8.666/93 e incisa XXXIV do Art. 5Q da Constituição Federal, que deverá ser
protocolado no endereço mencionado neste Contrato

12.2- Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem

12.2.1- Recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária

b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso Ido art. 79 da Lei 8.666/93

12.2.2- Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas

hipóteses não previstas no Item anterior.
12.2.3- Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de

nidoneidade, no prazo de lO (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão.

12.3- A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal

ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser possívellocalizar a
Contratada

12.4- Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo

12.5- A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos
delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá aprecia lo no })rezo de 05 (cinco)

dias úteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito
Municipal

13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento. doação, compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir,

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA + DA PUBLICAÇÃO

14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficialdo extrato deste contrato

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA i DO FORO
15.1- Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de Píúma
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000103/2021

Pregão Eletrõnico N' 000048/2021

Processo: 008920 / 2021

CONTRATO N' 000103/2021

Empresa: ALPHA TECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA

CNPJ: 32.874.667/0001-00

Endereço: RUA RUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 160 - ENSEADA DO SUÁ - VITORIA - ES - CEP: 29050545

Secretaria }QD00013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEIAMENTQ

    :speçiücação     Quantidade Jnttário /atar Total

  300C3819 MPLANTAÇAO DA SOLUÇÃO WEB INTEGRADA
informe descrição no termo de referência   UND 000 2 950.000 2.g50.00

coa03 00000821

LICENÇA DE uso. SUPORTE E HOSPEDAGEM
bIENSAL DA SOLUÇÃO WEB INTEGRADA
módulo podalQficia
móaulQ transparência aviva e passava
módulo processo seletlvo
módulo cara de servLÇOS   ELES l2.000 4.500.000 54.000.00

oao04 00000822
HOSPEDAGEM DE 150 CONTAS DE CORREIO
LETRÕNICO
onfQrme descr Ção no termo de referência   UES 2.000 300.000 3.600.00

00D02 9000082C
tRÉ NAMENTÕ NÀ OPERAÇÃO OA SOLUÇÃO WEB
NTEGRADA
informe descrição ro termo de referência   TUR l.ooo 400.000 400.00

TQtalda Secretaria: 6D 950,00
Total Geral; 60.950,00



16 de Novembro de 2021

Contrato
Santo - FUNPAES;
11 - as dotações consignadas no orçamento e os
créditos adicionais que Ihe sejam destinados;
111 - rendimentos de aplicações financeiras dos seus
recu rsos ;
IV - saldos de exercícios anteriores:
V - recursos do tesouro Municipal; e
VI - outras receitas que Ihe venha a ser legalmente
destinadas
Art. 5o. A Utilização dos recursos destinados ao Fundo
Municipalde Educação Infantil e Ensino Fundamental

FMEIEFÇ deverá observar a legislação do Fundo
Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das
Condições de oferta da Educação Infantile do Ensino
Fundamental no Espírito Santo - FUNPAES, ficando
vedada a utilização fora dos moldes estabelecidos
pelas legislações inerentes a ele, e. em despesas que
não se enquadrem como despesas de capital
Art. 6o. O Poder Executivo ficará obrigado a divulgar,
anualmente, até 31 de março do exercício financeiro
seguinte ao da utilização dos valores
1 - Demonstrativo Contábilínformando:
a) recursos arrecadadas/recebidas no período;
b) recursos disponíveis; e
c) recursos utilizados no período
11 - Relatório discriminado. contendo:
a) número de projetos municipais beneficiados; e
b) objeto e valores de cada um dos projetos
beneficiados
Art. 7o. Os recursos a que se refere esta Lei deverão
ser depositados em instituição bancária oficial
Art. éo. O Fundo Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental - FMEIEF terá escrituração
contábilprópria, integrante do orçamento da Secretaria
Municipalde Educação, Cultura e Esportes, ficando a
aplicação de seus recursos sujeitas à apreciação ,por
parte 'do Tribunal de Contas 'do Estado do Espírito
Santo, nos prazos previstos e nos termos da legislação
vigente.
Art. 9o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a realizar as alterações necessárias no PPA - Plano
Plurianual de Investimentos, LOA - Lei Orçamentária
Anuale na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para
adequação da presente Lei e inserção da mesma no
Município de Ponto Belo - ES
Art. 10o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a regulamentar a presente Lei no que necessário,
mediante Decreto
Art. llo. O Secretário Municipalde Educação, Cultura e
Esportes editara aos autos necessários ao cumprimento
das disposições contidas nesta Lei
Art. 12o. tqenhuma despesa será realizada sem a
necessária autorização orçamentária
Parágrafo único. fiara os casos de insuficiência e
omissões orçamentárias poderão ser utilizados
os créditos adicionais, suplementares e especiais,
autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder
executivo.
Art. 13o. O Fundo Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental - FMEIEF terá vigência até o ano
de 2026. conforme prazo fixado também pela Lei
Estadual
Art. 14o. Esta Leí entra em vigor na data de sua
pu blicaçã o .

CONTRATO NO 103/2021
Pregão Eletrânico NO 048/2021
PROCESSO N.o 9392/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA/
ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 32.874.667/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de implantação, licença de
uso, suporte, treínamento e hospedagem de Solução
Web Integrada (website), mediante a execução das
atividades e demais características e especificações
técnicas contidas no Termo de Referência
Valor Global : R$ 60.950,00 ( sessenta mi
novecentos e cinquenta reais)
VIGENCIA: 12 (doze) meses
16/11/2021 a 15/11/2022

Piúma/ES, 12/11/2021

Pa ulo Censo Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 747508

LEI NO 624, DE 06 DE JULHO DE 2021

Cria o Fundo Municipal de Educação Infantil e Ensino
Fundamental- FMEIEF e dá outras providências

Faço saber que a Câmara Municipal de Ponto Belo
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a presente
le

Art. lo. Fica instituído no âmbito do Poder Executivo
Municipal o Fundo Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental - FMEIEF. de natureza financeira
e contábil. criado com finalidade exclusiva de
receber Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições
de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo
FUNPAES, criado pela Lei EstaduaINúmero l0.787 de
19/12/2017, alterado pela Lei Estadual no 11.257 de
03/05/2021, e regulamentado pelo Decreto no 4907-R
de 16/06/2021, destinado a ampliação e melhoria do
acesso à educação Infantile Fundamentalno Município
Art. 2o. O Fundo Municipalde Educação Infantile Ensino
Fundamental- FMEIEF vinculado à Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esportes e a ampliação de seus
recursos devem ser identificadas mediante criação
de Unidade Orçamentária específica a ser criada no
Orçamento da Educação
Art. 3o. O Fundo Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental - FMEIEF será administrado pelo
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporões
e auxiliado no que couber pelo Conselho Municipalde
Educação.
Art. 4õ. Constituirão os recursos do Fundo Municipal
de Educação Infantile Ensino Fundamental- FMEIEF
1 - recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio à
Ampliação e Melhoria das Condições de oferta da
Educação Infantíle do Ensino Fundamentalno Espírito

Gabinete do Prefeito Municipalde Ponto Belo/ES, 06 de
julho de 2021

JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Protocolo 747044

pelo l)IO - l)EÍ'/\RI'ANTE \TO DE l\ll'R t:'qS/4 0FIC'l\l 1)0 ESTAI)O IX) ESPIRal'O iiA''ITO [)ird: Sc\n-]kira.
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