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Vitória (ES), Quarta-feira, 04 de Novembro de 2015.
Onde se lê:
2.6 (...) No caso de não recebimento 
da senha, o profissional deverá 
requerê-la no sítio eletrônico do CRC 
ou do CFC. Será disponibilizado, 
nos sítios eletrônicos do CFC e 
dos CRCs, um Guia Passo a Passo, 
contendo todas as informações 
necessárias sobre a participação do 
profissional no processo eleitoral, 
bem como orientações para acesso 
e utilização do sistema eletrônico 
de votação.
Leia-se:
2.6 (...) No caso de não recebimento 
da carta-senha, o profissional 
deverá gerar uma nova senha no 
sítio eletrônico www.eleicaocrc.
com.br, no qual foi disponibilizado 
um Manual Eleitoral, contendo 
todas as informações necessárias 
sobre a participação do profissional 
no processo eleitoral, bem como 
orientações para acesso e utilização 
do sistema eletrônico de votação.

Vitória, 26  de outubro de 2015.

Contador Haroldo Santos Filho
Coordenador da Comissão Eleitoral 

do CRCES
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Conselho Regional de Química

PORTARIA Nº 17/15, DE 27 DE 
OUTUBRO DE 2015
O PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DE QUÍMICA 21ª 
REGIÃO CRQ XXI, no uso de suas 
atribuições conferidas no art. 17 
da Lei 2800, de 18/06/1956 e no 
Regimento Interno aprovado pelo 
CFQ, torna público a exoneração 
de Jose Maria Bastos Leite, CRQ Nº 
21400542, do cargo de Chefe de 
Fiscalização, nível CC-02, a partir 
de 27 de outubro de 2015.
ALEXANDRE VAZ CASTRO
Presidente do CRQ XXI
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PORTARIA Nº 18/15, DE 30 DE 
OUTUBRO DE 2015
O PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DE QUÍMICA 21ª 
REGIÃO CRQ XXI, no uso de suas 
atribuições conferidas no art. 17 
da Lei 2800, de 18/06/1956 e no 
Regimento Interno aprovado pelo 
CFQ, torna público a nomeação de 
Claudio Loureiro Schmidt, CRQ nº 
21400994, para o cargo de Chefe 
de Fiscalização, nível CC-02, a 
partir de 01 de novembro de 2015.
ALEXANDRE VAZ CASTRO
Presidente do CRQ XXI
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Entidades Municipais

Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim -  

IPACI
O Instituto de Previdência do 
Município de Cachoeiro de 
Itapemirim-ES, através da 
Comissão de Licitação, torna 
público a realização do certame 

licitatório, conforme segue:
Pregão nº. 002/2015

Objeto: Contratação de Empresa 
para Fornecimento e Administração 
de Vale Alimentação por Cartão 
Magnético com Chip de Identificação 
e/ ou Tarja Magnética, com ampla 
participação do Comércio Varejista 
no Sul do Estado do Espírito Santo.
Dia: 17/11/2015 - Hora: 
09:00horas.
Local: Rua Rui Barbosa, nº 16, 4º 
andar, 401/402, Ed. Santa Cecília, 
Centro, Cachoeiro de Itapemirim. 
O Edital completo à disposição na 
Sede do Instituto de Previdência 
do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim e na home page: www.
ipaci.es.gov.br.
Cachoeiro de Itapemirim/
ES,03/11/2015.
Beatriz de Oliveira Brandão Lopes.
Pregoeira Oficial
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Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do 

Município de Vila Velha
RESOLUÇÃO Nº. 006/2015

REDUZ O HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO 
ÂMBITO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA 
- IPVV.
A Diretora Presidente do Instituto 
de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município 
de Vila Velha - IPVV, no uso das 
atribuições legais que lhes são 
conferidas pelo art. 172, Inciso VII, 
da Lei Complementar Nº. 022 de 
27 de janeiro de 2012,
Considerando que a atual crise 
financeira do país exige medidas 
urgentes, no interesse maior de 
redução de custos administrativos; 
e
Considerando que a redução 
do horário de funcionamento e 
atendimento do IPVV contribuirá 
para a redução desses gastos;
RESOLVE:
Art. 1º O expediente administrativo 
no âmbito do Instituto de 
Previdência de Vila Velha - IPVV, 
a partir do dia 03 de novembro de 
2015, será das 07 às 14 horas, de 
segunda a sexta-feira.
Art. 2º Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação.
Vila Velha - ES, 03 de novembro de 
2015.

Nereida Alves Chagas
Diretora Presidente
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Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Linhares

1º ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 36/2014

PROCESSO Nº 829/2015
CONTRATANTE: SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.
CONTRATADA: BANESTES S.A. 
- Banco do Estado do Espírito 
Santo.
As partes acima identificadas 
e qualificadas resolvem em 
comum acordo, com base no 
Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93, 
aditar a cláusula décima 

segunda, prorrogando o prazo 
de vencimento do contrato para 
02/10/2016.
As partes resolvem aditar a 
cláusula sétima, no percentual 
de 7,5538% atualizado através 
do IGP-M, onde os preços dos 
serviços contratados passarão a 
ser de R$ 1,04 (um real e quatro 
centavos) por guia recebida nos 
guichês de caixa da contratada, 
com códigos de barras padrão 
FEBRABAN e prestação de 
contas por meio magnético 
e R$ 0,52 (cinquenta e dois 
centavos) por guia recebida via 
débito automático, por registro 
via magnético encaminhado 
para processamento no padrão 
FEBRABAN. O reajuste nas 
tarifas está previsto na cláusula 
décima primeira do contrato 
original.
Ficam ratificadas em todos os 
seus termos e condições as 
demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim 
de que juntos produzam um só 
efeito.

Linhares-ES, 02/10/2015.
Gelson Luiz Suave

Diretor Geral do SAAE
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1º ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 39/2014

PROCESSO Nº 829/2015
CONTRATANTE: SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.
CONTRATADA: ITAÚ UNIBANCO 
S/A.
As partes acima identificadas 
e qualificadas resolvem em 
comum acordo, com base no 
Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93, 
aditar a cláusula décima 
segunda, prorrogando o prazo 
de vencimento do contrato para 
02/10/2016.
As partes resolvem aditar a 
cláusula sétima, no percentual 
de 7,5538% atualizado através 
do IGP-M, onde os preços dos 
serviços contratados passarão 
a ser de R$ 1,04 (um real e 
quatro centavos) através de 
auto atendimento em caixa 
eletrônico e/ou internet, com 
códigos de barras padrão 
FEBRABAN e prestação de 
contas por meio magnético 
e R$ 0,52 (cinquenta e dois 
centavos) por guia recebida via 
débito automático, por registro 
via magnético encaminhado 
para processamento no padrão 
FEBRABAN. O reajuste nas 
tarifas está previsto na cláusula 
décima primeira do contrato 
original.
Ficam ratificadas em todos os 
seus termos e condições as 
demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim 
de que juntos produzam um só 
efeito.

Linhares-ES, 02/10/2015.
Gelson Luiz Suave

Diretor Geral do SAAE
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1º ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 40/2014

PROCESSO Nº 829/2015
CONTRATANTE: SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.
CONTRATADA: Banco Mercantil 
do Brasil S.A.
As partes acima identificadas 
e qualificadas resolvem em 
comum acordo, com base no 
Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93, 
aditar a cláusula décima 
segunda, prorrogando o prazo 
de vencimento do contrato para 
02/10/2016.
As partes resolvem aditar a 
cláusula sétima, no percentual 
de 7,5538% atualizado através 
do IGP-M, onde os preços dos 
serviços contratados passarão a 
ser de R$ 1,04 (um real e quatro 
centavos) por guia recebida nos 
guichês de caixa da contratada, 
com códigos de barras padrão 
FEBRABAN e prestação de 
contas por meio magnético 
e R$ 0,52 (cinquenta e dois 
centavos) por guia recebida via 
débito automático, por registro 
via magnético encaminhado 
para processamento no padrão 
FEBRABAN. O reajuste nas 
tarifas está previsto na cláusula 
décima primeira do contrato 
original.
Ficam ratificadas em todos os 
seus termos e condições as 
demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim 
de que juntos produzam um só 
efeito.

Linhares-ES, 02/10/2015.
Gelson Luiz Suave

Diretor Geral do SAAE
Protocolo 192519

1º ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 33/2014

PROCESSO Nº 347/2014
CONTRATANTE: SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.
CONTRATADA: Adriana E. P. 
Construções e Terraplanagem 
Eireli EPP.
As partes acima identificadas 
e qualificadas resolvem em 
comum acordo aditar a Cláusula 
Quarta 4.6 acrescentando ao 
prazo de vigência e de execução 
mais 12(doze) meses, contados 
a partir de 13/09/2015 a 
13/09/2016, e aditar o valor 
da planilha orçamentária em 
R$ 451.961,06 (quatrocentos e 
cinquenta e um mil, novecentos 
e sessenta e um reais e seis 
centavos), conforme previsto 
no Artigo 57, inciso II, da Lei 
8.666/93, com suas respectivas 
alterações.
Permanecem em vigor as 
demais cláusulas e condições 
do contrato.

Linhares-ES, 12/09/2015.
Gelson Luiz Suave

Diretor Geral do SAAE
Protocolo 192672
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