Página 1

Segunda-feira,
Terça-feira,
7 de6 janeiro
de janeiro
de 2014
de 2014

Diário Oficial Eletrônico

TCEES
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Edição nº 85 | Vitória-ES, terça-feira, 7 de janeiro de 2014

ATOS DA PRESIDÊNCIA
RESUMO DE CONTRATO
Processo TC-9744/2013
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
OBJETO: Prestação de serviços e venda de produtos que atendam
às necessidades deste TCEES, mediante adesão aos anexos deste
instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada
modalidade envolvida.
VALOR: Contidos nas Tabelas específicas de cada serviço, fornecidas
pela ECT.
PRAZO: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: 2.017
Elemento: 3.3.90.39.
Vitória, 31 de dezembro de 2013. Conselheiro SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

de lubrificantes, aditivos para radiador, filtros de óleo, de ar e de
combustível; R$21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta
reais) para serviço de lavagem completa de veículos.
PRAZO: Do dia seguinte ao da publicação deste extrato, com
vigência até 31 de dezembro de 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 2.017
Elementos: 3.3.90.30 e 3.3.90.39
Vitória, 18 de dezembro de 2013.
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Presidente

RESUMO DO CONTRATO
Nº 020/2013
Processo TC-9076/2013
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Comercial Norte Sul Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis
(gasolina, álcool e diesel), fornecimento de lubrificantes, aditivos
para radiador, filtros de óleo, de ar e de combustível (incluindo os
respectivos serviços); prestação de serviço de lavagem completa
e ducha sob a forma de cortesia a cada abastecimento, com
fornecimento de sistema informatizado de gerenciamento de frotas
para atender aos veículos do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, durante o exercício de 2014, a serem executados
de acordo com as especificações do Termo de Referência do Pregão
Presencial nº 019/2013.
VALOR ESTIMADO: R$182.494,61 (cento e oitenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos)
para fornecimento de combustíveis, com desconto de 1,35% (um
vírgula trinta e cinco por cento) sobre o quantitativo consumido,
tendo como base o valor do preço médio ao consumidor no município
de Vitória/ES, divulgado por meio da tabela da Agência Nacional
do Petróleo – ANP; R$23.460,46 (vinte e três mil, quatrocentos
e sessenta reais e quarenta e seis centavos) para fornecimento
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