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que deliberará sobre a notificação da Consignatária con-
cedendo a mesma o direito a defesa prévia e amplo con-
traditório.

§3º As defesas apresentadas serão avaliadas pelo fiscal e 
submetidas à aprovação do Secretário da Administração.

§4º A aplicação da penalidade caberá ao Prefeito Munici-
pal.

§5º Caberá recurso da aplicação da penalidade no prazo 
de 05(cinco) dias úteis contados da intimação.

§6º O não acolhimento da defesa/recurso ou sua não apre-
sentação da defesa acarretará a aplicação da penalidade 
cabível.

§7º Fica estabelecida a suspensão de 05(cinco) dias cor-
ridos quando forem observadas as infrações estabelecidas 
no inciso II alíneas “b” e “d”.

§8º Fica estabelecida a suspensão de 10(dez) dias corridos 
quando forem observadas as infrações estabelecidas no 
inciso II alíneas “c”.

§9º Quando descredenciada, a entidade não poderá solici-
tar novo credenciamento pelo período de 05(cinco) anos.

§10. A Consignatária que deixar de atender às solicitações 
do Consignante, será notificada para o seu efetivo cumpri-
mento, sob pena de advertência.

§11. A Consignatária será temporariamente suspensa pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, quando lhe for aplicada a 
segunda multa consecutiva, independentemente do fato 
gerador, dentro do período de até 12 (doze) meses, ve-
dada inclusão de novas consignações e alteração das já 
efetuadas.

Parágrafo único. Existindo consignação em curso, estas 
continuarão a ser descontadas até a liquidação dos débitos 
pelos Consignados, exceto aquelas em que for evidenciada 
a captação ilegal de recurso, quebra de sigilo funcional ou 
qualquer ilícito que configure descumprimento aos dita-
mes legais, fica a Consignante autorizada a suspender a 
consignação retida anteriormente, já lançada no sistema 
de controle e gerenciamento de margem consignável, até 
a decisão final do procedimento administrativo.

Art. 15. É vedado ao servidor envolvido em fraude ao Sis-
tema de Consignações, na forma tentada ou consumada, 
obter consignações de natureza facultativa pelo período de 
05(cinco) anos.

Art. 16. A operacionalização das consignações no âmbito 
do sistema de gestão de pessoas do Município de Anchieta 
poderá ser executada de forma indireta, mediante a cele-
bração de contrato administrativo.

Parágrafo único. Na hipótese da execução indireta prevista 
no caput, os consignatários deverão celebrar contrato com 
o responsável pela operacionalização das consignações.

Art. 17. Revogam-se as disposições contidas no Decreto nº 
5.789 de 14/05/2018.

Art. 18. Este Decreto entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

Publique-se. Registre-se e cumpra-se.

Anchieta/ES, 13 agosto de 2018.

Fabrício Petri

Prefeito Municipal de Anchieta

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 009/18
Publicação Nº 157514

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 009/2018

O Município de Anchieta/ES através de sua Comissão Per-
manente de Licitação vem tornar público para amplo co-
nhecimento e em conformidade com o disposto da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações, que o Sr. Prefeito homologou 
e adjudicou a licitação na modalidade de Tomada de Pre-
ços nº. 009/2018, Processo Administrativo nº. 616/2018, 
tendo como favorecido licitante MAFRA CONSTRUTORA 
LTDA ME.

Anchieta/ES 21/09/2018.

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

RESULTADO FINAL HABILITAÇÃO CP 001-18- 
PÓS RECURSO

Publicação Nº 157643

AVISO DO RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO DA CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA 001/2018

O Município de Anchieta/ES , de acordo com as disposições 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público o resul-
tado final da fase de habilitação da Concorrência Pública 
nº. 001/2018, Processo nº. 1784/2018, que após decorri-
da fase recursal onde a Comissão atendeu as orientações 
através dos pareceres técnico e jurídico, que foi devida-
mente apreciado e autorizado pelo Exmo. Prefeito Munici-
pal, foi decidido em reconsiderar a condição das empresas 
RDJ ENGENHARIA LTDA, RODAENG ENGENHARIA LTDA e 
RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA de inabilitadas para habi-
litadas. Desta forma mantém-se inabilitadas as empresas: 
SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP, MIRANDA ENGE-
NHARIA EIRELI ME , EAN EMPREENDIMENTOS E SERVI-
ÇOS URBANOS LTDA e CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME, 
para a segunda fase do certame. A comissão comunica 
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que toda a documentação relativa ao processo licitatório 
está à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação. Sendo assim, fica estabelecido o 
dia 26/09/2018 às 09:00 horas a abertura dos envelopes 
de propostas econômicas.

Anchieta/ES, 21/09/2018

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

TERMO DE RESCISÃO
Publicação Nº 157573

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 014/ 
2018

Rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviço Nº 
014/2018.

OBJETO : publicações de atos oficiais, atos relacionados a 
procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, 
de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, ins-
truções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se 
faça necessário.

Processo nº 269/2018.


