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MUNICIPALIDADES E OUTROS

RESUMO DO CONTRATO N° 8/2012

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS.
CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.
OBJETO: Contrato de prestação de serviços de concessão de provimento
de Internet – rede mundial de computador para essa Casa de Leis.
VALOR: Global de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), e
mensais de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).
VIGENCIA: O presente contrato de prestação de serviço terá início a
partir da data de assinatura até 31 de dezembro de 2012.
RECURSOS: 010001.0103100012.001 - Manutenção dos serviços
administrativos da Câmara Municipal – 3.3.3.90.39.00000 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 12.

Domingos Martins, 10 de janeiro de 2012.

Eduardo José Ramos
Presidente da CMDM

Protocolo 3124

RESUMO DE CONTRATO
Nº. 001/2012

A Câmara Municipal de Vitória do
Estado do Espír i to Santo, em
atendimento ao que dispõe o
parágrafo único do artigo 61 da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações,
torna publ ico a celebração de
Contrato, conforme
abaixo:Contratante - Câmara
Municipal de Vitória.
Contratada – Departamento de
Imprensa Oficial – DIO/ES.
Objeto – prestação de serviços de
publicações de atos oficiais, bem
como de atos relacionados aos
procedimentos l ic i tatórios e
resumos de contratos real izados
pela Câmara Municipal de Vitória
no Diári o Ofi ci al  do Estado do
Espírito Santo.
Valor Global  Estimado – R$
70.000,00 (setenta mil reais).
El emento de despesa –
3.3.90.39.90.
Atividade – 01.031.0008.2.0215.
Prazo – 12 (doze) meses.
Processo – 14/2012
Vitória, 10 de janeiro de 2012.
Presidente da CMV

Protocolo 3337
____________________________

  RESUMO DE ADITIVO
         2º TERMO

ADITIVOCONTRATO
Nº. 018/2011

A Câmara Municipal de Vitória do
Estado do Espír i to Santo, em
atendimento ao que dispõe o
parágrafo único do artigo 61 da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações,
torna publico a celebração do 2º
Termo Adi ti vo ao Contrato,
conforme abaixo:
Contratante - Câmara Municipal de
Vitória.
Contratada – Ebalmaq Comércio e
Informática Ltda-EPP.
Alteração: 1.1.  O valor das
mensal idades devidas pel o
presente contrato, totalizando 10
(dez) prestações, passa a ser de
R$ 34.890,75, alterando o valor
global  do contrato para R$
428.069,00. 1.2.
A presente alteração equivale a
devolução de 30 (tr inta)
computadores ao custo mensal
unitário de R$ 145,00 e 02 (dois)
notebooks ao custo mensal unitário
de R$ 170,00, total izando uma
redução de R$ 46.900,00 (quarenta
e seis mil e novecentos reais) no
valor original do contrato, redução
correspondente a 9,87%.
Processo – 4404/2011
Vitória, 05 de janeiro de 2012
Presidente da CMV

Protocolo 3346

RESUMO DE CONTRATO
Nº. 002/2012

A Câmara Municipal de Vitória do
Estado do Espír i to Santo, em
atendimento ao que dispõe o
parágrafo único do artigo 61 da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações,
torna publ ico a celebração de
Contrato, conforme abaixo:
Contratante - Câmara Municipal de
Vitória.
Contratada – Sindicato das
Empresas de Transporte
Metropolitano da Grande Vitória –
GVBUS.
Objeto – prestação de serviços de
fornecimento de crédi tos (vale
transporte) para a uti lização de
transporte i ntermunicipal , para
atender às necess idades de
deslocamento de servidores da
contratante durante a jornada de
trabalho.
Valor Global  Estimado – R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
El emento de despesa –
3.3.90.39.72.
Atividade – 01.031.0008.2.0215.
Prazo – 12 (doze) meses.
Processo – 9259/2011
Vitória, 10 de janeiro de 2012.
Presidente da CMV

Protocolo 3349
____________________________

RESUMO DE CONTRATO
Nº. 003/2012

A Câmara Municipal de Vitória do
Estado do Espír i to Santo, em
atendimento ao que dispõe o
parágrafo único do artigo 61 da Lei
nº. 8.666/93 e suas alterações,
torna publ ico a celebração de
Contrato, conforme abaixo:
Contratante - Câmara Municipal de
Vitória.
Contratada – Sindicato das
Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado do Espírito
Santo – SETPES.
Objeto – prestação de serviços de
fornecimento de crédi tos (vale
transporte) para a uti lização de
transporte municipal, para atender
às necessidades de deslocamento
de serv idores da contratante
durante a jornada de trabalho.
Valor Global  Estimado – R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais).El emento de despesa –
3.3.90.39.72.
Atividade – 01.031.0008.2.0215.
Prazo – 12 (doze) meses.Processo
– 9259/2011
Vitória, 10 de janeiro de 2012.
Presidente da CMV

Protocolo 3351

CÂMARAS

Vitória

Domingos Martins

Linhares

EXTRATO DO EDITAL
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 0001/2012

A CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES, no uso de suas atribuições
legais, em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição
Federal, e de acordo com a Lei Municipal nº 3.127/2011 e 3.154/2012 e
suas alterações vigentes, torna públ ico que realizará através da
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB,
Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva para cargos do quadro permanente de servidores da CÂMARA
MUNICIPAL DE LINHARES/ES, mediante as condições especi ai s
estabelecidas neste Edital e seus Anexos disponibilizados nos portais
www.funcab.org e www.camaralinhares.es.gov.br e publicados no Diário
Oficial do Estado do Espírito Santo.
O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) anos, a
contar da data da publicação da homologação de seu resultado final,
podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados na
imprensa ofi ci al  do Muni cí pi o e nos portai s www.funcab.org e
www.camaralinhares.es.gov.br.
Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal
Efetivo da CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES, pertencerão ao regime
jurídico estatutário ereger-se-ão pelas respectivas legislações.
Os cargos, carga horária, vagas, requisitos e salário base inicial são os
estabelecidos no ANEXO I do Edital. Os requisitos básicos para investidura
nos cargos são os estabelecidos no item 2 do Edital.
Os conteúdos programáticos para todos os cargos estarão disponíveis
nos portais www.funcab.org e www.camaralinhares.es.gov.bra partir do
início das inscrições.
O Concurso Público será composto das seguintes etapas: a) Para os
cargos de Ensino Fundamental Completo: 1ª Etapa: Prova Objetiva de
caráter classificatório e eliminatório; 2ª Etapa: Prova Prática, para o
cargo de Motorista Legislativo, de caráter eliminatório; 3ª Etapa: Prova
de Títulos de caráter unicamente classificatório; Para os cargos de Ensino
Médio Completo: 1ª Etapa: Prova Objetiva de caráter classificatório e
eliminatório; 2ª Etapa: Prova Prática, para o cargo de Técnico de
Informática, de caráter eliminatório; 3ª Etapa: Prova de Títulos de caráter
unicamente classificatório; c) Para os cargos de Ensino Superior: 1ª Etapa:
Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório; 2ª Etapa: Prova
de Títulos de caráter unicamente classificatório.
As Provas Objetivas e Práticas serão aplicadas preferencialmente na
cidade de LINHARES/ES. A critério da FUNCAB e da Câmara Municipal de
Linhares/ES, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para
outras localidades adjacentes ao Município de Linhares/ES.
Os valores de inscrição serão as seguintes: R$ 47,00  para os cargos de
Ensino Fundamental Completo; R$ 63,00 para os cargos de Ensino Médio


