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Vitória (ES), Segunda-feira, 03 de Novembro de 2014.
setecentos e seis reais e setenta e
cinco centavos).
As demais Cláusulas e condições
do
contrato
supra
citado,
permanecerão inalteradas.
PROCESSO: 8647/2013
Protocolo 103724

Montanha
ADITVO Nº 01/2014
PREGÃO 006/2014.
Fica acrescido o valor de R$
6.897,58 (seis mil e oitocentos e
noventa e sete reais e cinquenta
e oito centavos) no Contrato nº
0016/2014
celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Montanha/
ES através do FMS e a empresa
JUVENAL BRAZ CESCON EPP
conforme contrato assinado no dia
09 de abril de 2014 nos termos do
artigo nº 065 da lei 8.666/93.
Montanha, 31 de outubro de 2014.
VIVIANE SILVA SANTOS
Gestora do FMS
Protocolo 103704
ADITVO Nº 01/2014
PREGÃO 006/2014.
Fica acrescido o valor de R$
8.100,00 (oito mil e cem reais)
no Contrato celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Montanha/
ES e a empresa Izabel Cardoso
Boldrini ME conforme contrato
assinado no dia 21 de fevereiro de
2014 nos termos do artigo nº 065
da lei 8.666/93.
Montanha, 31 de outubro de 2014.
RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO
Prefeito Municipal
Protocolo 103757

Rio Bananal
.
EXTRATOS DE ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BANANAL/ES
PRIMEIRO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 146/2013
O Município de Rio Bananal torna
público aditivo de Prazo referente
ao Contrato firmado entre a
Prefeitura Municipal de Rio Bananal
e a empresa TELEFONICA BRASIL
S.A, ficando determinado o prazo
deste aditamento em 12 (doze)
meses.
Valor mensal: R$ 8.700,00 (oito mil
e setecentos reais). Valor total: R$
104.400,00 (cento e quatro mil e
quatrocentos reais). Permanecem
inalteradas as demais Cláusulas do
Contrato em referência. Data da
assinatura do aditivo: 17/09/2014.
Edimilson Santos Eliziario
Prefeito Municipal
Protocolo 103790

São Domingos do Norte
DECRETO N.º 1.313, DE 31 DE
OUTUBRO DE 2014.

Declara Situação de Emergência
nas áreas do Município afetadas
por
Enxurradas
-1.2.2.0.0
e Alagamentos
1.2.3.0.0
(códigos COBRADE).
O PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE,
no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 74, inciso I,
o, da Lei Orgânica Municipal e de
acordo com o artigo 17 do Decreto
federal n.º 5.376, de 17 de fevereiro
de 2005, e pela Resolução n.º 3
do Conselho Nacional de Proteção
Defesa Civil - CONPDEC.
CONSIDERANDO :
I - A forte chuva, atingindo
elevados índices, que iniciou-se no
dia 30/10/2014 a partir das 15:00
horas;
a)
ZONA
RURAL
No
interior
as
estradas
vicinais
estão
comprometidas,
houve
desmoronamento de encostas,
parte do telhado da escola no
Córrego da Divisa caiu , caixas
secas que estão em sua maioria
destruídas, necessitando que o
município promova reforma e
reconstrução destes;
b) ZONA URABANA - No centro
da cidade houve alagamento
na Av. Honorio Fraga, nas ruas
Thereza Fiorentini, José Tristão
Pereira, Astolfo Motta, Emília
Monte Almeida, Francisco Schimidt
berguer, Travessa valeriano Pagani,
as lojas do comercio e a Unidade
de Saúde “Eugenio Malacarne”
ficaram alagadas com as exurradas,
danos ao calçamento prejudicando
o trânsito de pessoas e veículos;
no Bairro Cristo Rei alagamento
da Rua Teodorico Nascimento.
Destruição das áreas marginais
do Córrego São Domingos que
atravessa a zona urbana, a rede
de agua e esgoto do SAAE foi
parcialmente danificada. Conta-se
com aproximadamente 08 pessoas
desalojadas;
II - que, em consequência deste
desastre resultaram os danos
humanos, materiais e ambientais
e os prejuízos econômicos e sociais
acima descritos, bem como aqueles
constantes
do
Formulário
de
Avaliação de Danos anexo a este
Decreto;
III que de
acordo com a
Resolução n.º 3 do Conselho
Nacional de Proteção e Defesa
Civil - CONPDEC, a intensidade do
desastre foi dimensionada como de
nível II;
IV - que concorrem como critérios
agravantes
da
situação
de
anormalidade: deslizamentos de
barreira e pessoas desalojadas,
resultando em danos humanos,
materiais e ambientais e os
prejuízos econômicos e sociais
constantes
do
formulário
de
avaliação de danos (FIDE);
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Situação
de Emergência nas áreas do
município contidas no Formulário
de Informações do Desastre - FIDE
e demais documentos anexos a este
Decreto, em virtude dos desastres
classificados e codificados como

Enxurradas
-1.2.2.0.0
e
Alagamentos
1.2.3.0.0
(códigos COBRADE).
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização
de todos os órgãos municipais para
atuarem sob a coordenação do
COMDEC - São Domingos do Norte.
Art. 3º Autoriza-se a convocação
de voluntários para reforçar as
ações de resposta ao desastre
e realização de campanhas de
arrecadação de recursos junto à
comunidade com o objetivo de
facilitar as ações de assistência à
população afetada pelo desastre.
Art. 4º. De acordo com o
estabelecido nos incisos XI e
XXV do artigo 5º da Constituição
Federal, autoriza-se as autoridades
administrativas e os agentes
de
defesa
civil,
diretamente
responsáveis
pelas
ações
de
resposta aos desastres, em caso de
risco iminente, a:
I - penetrar nas casas, para prestar
socorro ou para determinar a
pronta evacuação das mesmas;
II - usar da propriedade, inclusive
particular, no caso de iminente
perigo público, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se
houver dano.
Parágrafo
único.
Será
responsabilizado o agente da defesa
civil ou autoridade administrativa
que se omitir de suas obrigações,
relacionadas com a segurança
global da população.
Art. 5º. De acordo com o
estabelecido no art. 5º do DecretoLei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, autoriza-se que se dê início
a processos de desapropriação, por
utilidade pública, de propriedades
particulares
comprovadamente
localizadas em áreas de risco
intensificado de desastre.
§ 1º No processo de desapropriação,
deverão
ser
consideradas
a
depreciação e a desvalorização
que ocorrem em propriedades
localizadas em áreas inseguras.
§ 2º Sempre que possível essas
propriedades serão trocadas por
outras situadas em áreas seguras,
e o processo de desmontagem das
edificações e de reconstrução das
mesmas, em locais seguros, será
apoiado pela comunidade.
Art. 6º. De acordo com o inciso
IV do artigo 24 da Lei n.º 8.666
de 21 de junho de 1993, sem
prejuízo das restrições da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000), e considerando a
urgência da situação vigente,
ficam dispensados de licitação os
contratos de aquisição de bens
necessários
às
atividades
de
resposta ao desastre, de prestação
de serviços e de obras relacionadas
com a reabilitação dos cenários
dos desastres, desde que possam
ser concluídas no prazo máximo de
cento e vinte dias consecutivos e
ininterruptos, contados a partir da
caracterização do desastre, vedada
a prorrogação dos contratos.
Art. 7º. Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
devendo viger por um prazo de 90
(noventa) dias.
Parágrafo único: O prazo de
vigência deste decreto poderá
ser prorrogado até completar um
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máximo de 180 (cento e oitenta)
dias.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de
São Domingos do Norte - ES, em
31 de Outubro de 2014.
Jose Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal
Protocolo 103861

Serra
EXTRATO
DO
3º
TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº
163/2012.
PROCESSO
Nº
79.014/2011 e apensos.
PARTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA e a
Empresa ATIVA TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA LTDA . Objeto:
Prorrogação do contrato nº
163/2012 por mais 06 (seis)
meses a partir 10/10/2014,
com fulcro no Art. 57, Inciso
II da Lei 8.666/93. Valor global:
R$ 1.986.804,84 (Hum milhão,
novecentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e quatro reais e oitenta
e quatro centavos)
SESA/CPL 31/10/2014
Protocolo 103770

Vila Velha
Resumo de Portaria
A Portaria nº. 084/14 de 27/10/14
concede 02 (dois) anos de licença
sem
vencimento
ao
servidor
Vinícius Catene Vitor a contar
de 03/11/2014 - Processo nº
47489/2014.
Vila Velha, 27/10/2014
Rogério Augusto Mendes de Mattos
Secretário de Administração
Protocolo 103976
RESUMO DO 2º TERMO
ADITIVO CONTRATO Nº
149/2012
Processo nº 16432/2012
Contratante:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA VELHA
C o n t r a t a d o : L A S T R O
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA
Objeto: O prazo de Vigência do
Contrato fica aditado pelo período
de
06(seis)meses,perfazendo
portanto, o total de 30(trinta)
meses.
O prazo de Execução
do
Contrato fica aditado pelo período
de
06(seis)meses,perfazendo
portanto o total de 18(dezoito)
meses.
Base Legal: Art.57, § 1º, I e II da
Lei 8.666/93 consolidada.
Data de Assinatura: 30/06/2014
IRACY CARVALHO MACHADO
BALTAR FERNANDES
Secretária Municipal de Educação
Protocolo 103717
RESUMO DO 9º TERMO
ADITIVO CONTRATO Nº
094/2009
Processo nº 44360/2009

