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CONTRATO Ne. 088/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Ne 022/2021
PROCESSO N.e 7786/2021

O Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Av. Felicindo Lopes, n'238, Acaiaca-Piúma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o ne.
27.165.695/0001-18, neste ato representado pelo, Sr. PAULO CELSO COLA PEREIRA,
casado, portador da Carteira de identidade ne 1550.352 SPTC/ES e inscrito no C.P.F. sob nP
031.516.777-70, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa HERIMAR PISCINAS ES LTDA, inscrita no CNPJ sob o ng
21.454.305/0001-43, com sede na Rua: Rod. Do Sol, ES 060,s/nP Bairro Iriri, município de
Anchieta/ES, neste ato representado pela Sra. Thiara Duprat Tatagiba Oliveira,
portadora do R. G. n9. 3269759 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nQ.120.001.337-97,
brasileira, empresária, residente e domiciliado a Rua: Rod. Do Sol, ES 060,s/ne Bairro Iriri,
município de Anchieta/ES, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente a
Aquisição de Sulfato de Alumínio em pó, para tratamento água, para atender a comunidade
de São João de lbitiba, distrito deste município, nos termos da Lei RQ 8.666/93 e suas
alterações, conforme os termos do Processo acima epigrafado, e de acordo com as
Cláusulas e condições seguintes:

1.1 - 0 objeto da presente licitação é a Aquisição de Sulfato de Alumínio em pó, para
tratamento água, para atender a comunidade de São João de lbitiba, distrito deste
município, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01.
1.2 - A entrega será parcelada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura
e Pesca, devendo ser efetuada em um prazo Máximo de até 15 dias ininterruptos, a contar
do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviços emitida pela Secretaria requisitante.

O OBIETO E DO::REGIME:DE EXECUUSULA PRIMEIRA

OS DOCUMENTOS l$lJI.A SEGtJNDA . DQ AMPARO LEGAL' E
2.1 - O presente contrato decorreu de Dispensa de Licitação, sob o ng. 022/2021, Processo
Administrativo nQ7786/2021, nos moldes da Lei Federal n' l0.520/02 e Lei Federal n
8666/93.
2.2 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as
propostas, que compõem a Dispensa de Licitação ng022/2021, completando o presente
contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se
as partes em todos os seus termos.

12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com os parágrafos do Art. 57 da Lei Federal
n.Q 8.666/93

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FHCALIZAÇÃO
4.1 - O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviços
emitida pela própria Secretaria, no prazo fixado no Item 1.2 da Cláusula Primeira.
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4.2 - A Secretaria requisitante, será responsávelpela gestão e fiscalização deste Contrato,
em conjunto com o Fiscal do Contrato designado, a quem caberá aprovar os serviços a
serem realizados, bem como atestar as notas fiscais, as quais deverão ser encaminhadas
com todos os dados necessários. (SERVIÇOS).

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta dispensa de licitação correrão à
conta da seguinte dotação orçamentária:

Orçamento IFicha Fonte de Recurso

000013001.2012200372.104 - 339030 537 1001/1530

CLÁUSULA SEXTA;::bO:VAtOK

6.1 - O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do serviço o valor global
de R$ 1.890,00 (hum mil oitocentos e noventa 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 trabalhista, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos,
taxas, supervisão e quaisquer outros custos e benefícios, bem como demais despesas
necessárias à perfeita conclusão do ohjeto licitado que porventura venham a incidir direta
)u indiretamente sobre a prestação de serviços.

A + DOê REA 1)0S VAI.ARES $: KEEQUI :BRIO QNõMIC

7.1 0s preços firmados entre os contratantes serão passíveis de reajustes após OI(um)
ano de vigência do contrato administrativo, desde que requerido pela contratada, antes de
sua eventual prorrogação, ou término de vigência, sob pena de preclusão, resguardando a
revisão para manter o equilíbrio económico-financeiro, devidamente fundamentado
7.2 Será adorado para reajustar os preços contratados n seguinte índice; IPCA (índice de
Preços ao Consumidor Amplo).

CLÁUSULA OiTAXU: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a
a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato;
c) Designar Servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeta
deste contrato
8.2 - A CONTRATADA obriga-se a
a) Fornecer o objeto desU licitação de acordo com o indicado na Ordem de Serviços e
Termo de Referência.

ES LTt
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a.l) SÓ será considerado como entrega definitiva dos produtos, após analise prévia da
Secretaria requisitante.
b) Cumprir o prazo de entrega conforme estabelecido no Termo de Referência
c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados
ou prepostos durante o fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo
que seus empregados ou prepostos causarem ao património da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ânus decorrente;
d) Substituir os produtos que apresentarem problemas de fabricação ou que for entregue
fora das especificações ou marca apresentada na proposta, cujo novo prazo de entrega é o
fixado no Item 1.2 da Cláusula Primeira, sem ânus para o Município de Piúma.
e) Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos,
transporte, frete, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias,
bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não
acrescentarão ânus para a PMP.
í] Entregar os itens objeto desta dispensa, independente das quantidades solicitada, nos
locais indicados pela Secretaria requisitante. dentro do prazo estipulado, sem custo
adicionalpara o município.
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais. os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários no fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n. g 8.666/93.
h) Responsabilizar-se pela integral realização da entrega dos itens do objeto deste
Contrato, inclusive no que se referir à observância da legislação em vigor.
i) Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
não incluindo esta responsabilidade à fiscalização
1) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
k) Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura
[) Cercar seus empregados de garantias e proteções ]egais, nos termos da legislação
trabalhista. inclusive em relação à higiene. segurança e medicina do trabalho, fornecendo
os adequados equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os
competentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com o fornecimento.
m) A eventual aceitação do objeto por parte da CONTRATANTE não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas
de conserto ou modificação correrão por conta da CONTRATADA.
n) A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos,
compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao
CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do
Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao
servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

CLÁUSULA NONA:r DO PAGAMENTO
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9.1 - O pagamento será efetuado até o trigésimo dia contados do recebimento, que se dará
de acordo com os termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas
faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo (a] Fiscal do Contrato, acompanhadas
dos respectivos documentos de regularidade fiscal (CND Federal, Estadual, Municipal da
sede da empresa, [NSS e FGTS) e traba]hista (CNDT).
9.1.1 - Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota
fiscal/futura, esta será devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo
devida, neste caso, correção sobre os valores, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova natura, devidamente
corrigida
9.1.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n9
4.320/64 e alterações posteriores
9.1.3 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a
Contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos
objetos/serviços, assinados por servidor da unidade da Prefeitura Municipal de Piúma
Este comprovante de entrega será emitido pelo servidor responsável pelo recebimento dos
objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser correspondente aos
comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P.
9.2 - A PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título Ihe forem
devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
9.3 - O pagamento das faturas somente será feito em depósito bancário, sendo
expressamente vedada á contratada a cobrança ou desconto de duplicadas por meio de rede
bancária ou de terceiros
9.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições
previstas no Termo de Referência/Dispensa de Licitação ng022/2021 no que concerne a
proposta e habilitação
9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também,
cópia do "Termo de Opção" pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. Parágrafo
único - Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais
devidamente atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesta do
servidor Sr. Raoní Gonçalves de Souza, matricula 8518., designado pela Secretaria para
fiscaldo contrato
9.6 Em cumprimento à cláusula segunda do Protocolo ICMS 42/2009, os fornecedores
deverão emitir somente NOTAS FISCAIS ELETRONICAS

10.1 - À Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções
a) advertência;
b) multa;
c] suspensão temporária de participação em licitação;
d) declaração de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar cnm a Administração Pública
10.1.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia a interessada, no
respectivo processo. no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
l0.2 - advertência - nos casos de:

PENALIDAD
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a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento ]icitatóriol
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
l0.3 - Multas - nos seguintes casos e percentuais
l0.3.1 - 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 e três centésimos por cento) por dia de atraso. na entrega de materialou
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;
bJ 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 inadimplente. em caráter excepcional. e a critério do órgão
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% Ccinco por cento) sobre o valor total do 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 cento) 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 temporariamente de participar de
licitações e de contratar 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 de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em editale
no contrato e das demais cominações legais. especificamente 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.
l0.6 - declaração de ínidoneidade
l0.6.1 - 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 no Item l0.4.1.
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 l0.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso
l0.8 - As sanções previstas nos incisos 1, 111 e IV do item 10.1, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso ]], facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

ciÁusui.4 DÉCIMA PRiMnRÁ . OA REscIsÃo

Constituem motivos de rescisão do contrato:11.1
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a] o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a entrega do produto, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro própria, 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
prejudique a execução deste contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;
i) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do
valor inicial atualizado do contrato além do limite de 25% Cvinte 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
a) determinada por ato unílaterale escrito da CONTRATANTE;
b) amigável. por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para CONTRATANTE;
c) judicial, nos termos da legislação processual.
11.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CiÁtjSUt.AJDÉCIKA"SECUNDA DQS RECURSOS PROCESSUAIS

12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de
recurso, nos termos do Art. 109 da Lei ng 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5e da
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato.
12.2 - Dos atou 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 incisa 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.
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12.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a
penalidade de declaração de inidoneidade, 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 prazo de 05 Ccinco] dias úteis, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal.

CIÁIISUI.4i DÉCIMA TERCEIRA I DA ANTICORRUPÇÃO

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 ilegalou 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

CtIÁIISUL...&DÉCIMA QUIS 4 'DO FORO

15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da
Comarca de Piúma-ES.
15.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o
presente contrato, em 03 Ctrês) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas)
testemunhas.

}3 ttresJ vias ae iguaiteor e varia. assim

Piúma - ES, 21 de Setembro de 2021

Paulo Feira
nicipal

/.

Thiara Duprat Tatagíba Oliveira
Henrimar Piscinas ES Ltda
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Testemunhas

CPF:097.264.237-40
~...:..h!'Jrin Anssini

Nome: ii@lÍl\Ílâ9\#onrradine D. Reinoso
CPF: 094.072.927-03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLUMA

CONTRATO 000088/2021

Dispensa N' 000022/2021

Processo: 007786 / 2021

CONTRATO NO 000088/2021

Empresa; HENRIMAR PISCINAS ES LTDA
CNPJ: 21.454.305/0001-43

Endereço: RODOVIA RODOVIA DO SOL, 0 - IRIRl- ANCHIETA - ES - CEP: 29230000

secretaria D0000011 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Cole   :specinca②o   Unidade Quantidade    
  00003374 Sulfato ae alumínio em pÓ. isento de ferra para

3tamento de água- embalagem em saco de 25kg   KG 450.000 4.200 1.890.00

Totalda Secretaria: l.B90,00
TotaIGeral: 1.890,ao



Vitória, sexta-feira, 24 de Setembro de 202

DECRETA Aquisição de Sulfato de Alumínio em pó, para
tratamento água, para atender a comunidade
de São João de lbitiba, distrito deste municípioArt. lo. Fica aprovado o desdobro de lote de terras

de n.' 18 (dezoito), da quadra de n.a 06 (seis),
situado no loteamento de Lago Azul, neste município
de Piúma/ES, medindo 14,40 metros de frente, por
25,00 metros de fundos, totalizando 360,00 m2
confrontando-se: pela frente com a Rua Bragança;
lado direito com o lote de R.o 20; lado esquerdo com
o lote de R.o 16. e fundos com o lote de R.o 17.
de propriedade do Sr. Claudeni Pereira, conforme
consta na Escritura Pública devidamente registrada
no Cartório de Registro Civil e Tabelionato Volponi,Livro n.o 050. folha 014. ficando dividido em 02
(duas) Áreas: Lote n.o 18A e Lote n.' 18B, ambos
com área de 180,00 m2 após desmembramento,
conforme projeto em anexo.

VIGENCIA: 12 (doze) meses
21/09/2021 a 20/09/2022

Piúma/ES, 23/09/2021

Paulo Celso Cola Peneira
Prefeito Municipal

Protocolo 720904

Ponto Belo

Aditivo
Parágrafo único - O desdobra de que trata o presente
Decreto, somente produzirá efeitos internos e terá
efetivada a alteração nos assentamentos cadastrais
da mun.icipalidade. após. a. regularização .registráría
no Serviço no Registro de Imóveis competente

Art. 2o. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as demais disposições em
contra rio .

EXTRATO D0 4o (QUAKTO) TERMO ADITIVO
PARA nEEQUiLXBKZO ECONÓMICO-FINANCEI-
RO DE VALOR AO CONTRATO NO 006/2021.

Piúma/ES, 21 de setembro de 2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO
BELO

PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito Municipalde PiúmaProtocolo 720673

Contratada: AIOLU COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES EIRELI, CNPJ 40.049.791/0001-
69

Cláusula Primeira - Em decorrência do reajuste de
valor nos custos de combustíveis autorizada pela ANP

Agencia Nacionalde Petróleo, repassado para co-
mercialização pela contratada vencedora da licitação
na modalidade Pregão Presencial no 001/2021
e tendo em consideração a justa remuneração e
garantia do equilíbrio-financeiro conforme Parágrafo
Único da Cláusula Quarta do contrato, nos termos do
artigo 65, "d", inciso ll da Lei Federal no 8.666/93.
e fica aditado na forma de reequilíbrio económi-
co-financeiro o Contrato no 006/2021, assinado
ia data de 27/01/2021, retroagindo seus efeitos a

partir de 13 de julho de 2021

2o Termo Aditivo de Supressão de Valor ao
contrato no221/2019.
Processo Administrativo no 12274/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES, inscrita no CNPJ NQ 27.165.695/0001-18
CONTRATADO: DELTA AUTOMOTORES LTDA

ME inscrita no CNPJ sob o no 05.080.045/0001-

OBJETO:" O presente Termo Aditivo tem como
objeto SUPRESSÃO DE VALOR do contrato
221/2019.A partir O1/]:.0/2021.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
NO 021/2019
VALOR GLOBAL: R$66.840,00 (sessenta e seis
mil oitocentos e quarenta reais)
Piúma/ES, 23/09/2021

37

de

Cláusula Segunda - Os preços fixados no presente
termo aditivo para fins de reequilíbrio económico -
f:inanceiro, mantendo a mesma quantidade de cada
item. são os sequentes

Item 1, valor de R$ 4,91 (quatro reais e noventa e
um centavos) por litro de óleo S500;

Item 2, valor de R$ 4,97 (quatro reaus e noventa e
sete centavos) por litro de óleo S10;

Item 3, valor de R$ 6,14 (seis reais e quatorze
centavos) par litro de Gasolina comum;

RENAN BASSUL MISSAGIA
Secretário Municípalde Obras e ServiçosProtocolo 720907

CONTRATO NO 088/2021
PREGÃO ELETRONICO No022/2021
PROCESSO N.o 7786/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLUMA/ES - CNPJ NO 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: HERIMAR PISCINAS ES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o no 21.454.305/0001-43
OBJETO: O objeto da presente licitação éa

Cláusula Terceira - Ficam mantidas as demais
cláusulas do contrato 006/2021

Ponto Belo - ES, 21 de julho de 2021

Jaime Santos Oliveira Junior
Prefeito Municipal

Protocolo 720906
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