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ANO VIII Nº052 Mimoso do Sul Quinta-feira dia 22 de Março de 2018
Criado pela Lei Municipal – Nº. 1849/2010 – Distribuição Gratuita
= LEI Nº. 2.431/2018 =
“Autoriza subvenção à entidade que
menciona e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a repassar
à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
BAIRRO FUNIL, inscrita no CNPJ sob o
nº. 01.875.677/0001-36, o valor global de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), até o último
dia do exercício financeiro de 2018.
§ 1º. O valor mencionado no
caput deste artigo destina-se a custear
parte das despesas com promoção de
eventos sociais, culturais e artísticos da
referida Associação, conforme consta do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
§ 2º. O repasse de que trata esta
Lei é meramente autorizativo e deverá ser
repassado de acordo com a conveniência
e oportunidade da Administração Pública
Municipal, podendo ser pago de forma
parcelada, de acordo com o planejamento
orçamentário e disponibilidade financeira
do Tesouro Municipal.
Art. 2º. A instituição beneficiada
com a subvenção descrita no caput do
artigo 1º, deverá prestar contas de seus
gastos junto à Secretaria Municipal da
Fazenda em até 60 (sessenta) dias após o
recebimento da subvenção de que trata
esta lei.
Art. 3º. Caso não seja prestada
conta no prazo estipulado no artigo
anterior, a instituição beneficiada por esta
lei terá que devolver o valor recebido
devidamente atualizado acrescido de
multa de 10% (dez por cento), sem
prejuízo das responsabilidades civis e
criminais de seus respectivos e diretores.
Art. 4º. As despesas decorrentes
com a execução da presente Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
(ES), em 21 de março de 2018.
ANGELO GUARÇONI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

= LEI Nº. 2.433/2018 =
“Autoriza subvenção à entidade que
menciona e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a
repassar à ASSOCIAÇÃO DE APOIO
TERAPÊUTICO
REVIVER,
entidade
filantrópica, inscrita no CNPJ nº.
09.558.780/0001-64, o valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), até o
último dia do exercício financeiro de
2018.

§ 1º. O valor mencionado no caput
deste artigo destina-se à ajuda de custo
para a manutenção da entidade
mencionada.
§ 2º. O repasse de que trata
esta Lei é meramente autorizativo e
deverá ser repassado de acordo com a
conveniência
e
oportunidade
da
Administração
Pública
Municipal,
podendo ser pago de forma parcelada,
de acordo com o planejamento
orçamentário
e
disponibilidade
financeira do Tesouro Municipal.
Art.
2º.
A
instituição
beneficiada com a subvenção descrita
no caput do artigo 1º, deverá prestar
contas de seus gastos junto à
Secretaria Municipal da Fazenda em até
60 (sessenta) dias após o recebimento
da subvenção de que trata esta lei.
Art. 3º. Caso não seja prestada
conta no prazo estipulado no artigo
anterior, a instituição beneficiada por
esta lei terá que devolver o valor
recebido
devidamente
atualizado
acrescido de multa de 10% (dez por
cento),
sem
prejuízo
das
responsabilidades civis e criminais de
seus respectivos e diretores.
Art.
4º.
As
despesas
decorrentes com a execução da
presente Lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria.

Art. 2º. A instituição beneficiada
com a subvenção descrita no caput do
artigo 1º, deverá prestar contas de seus
gastos junto à Secretaria Municipal da
Fazenda em até 60 (sessenta) dias após o
recebimento da subvenção de que trata
esta lei.
Art. 3º. Caso não seja prestada
conta no prazo estipulado no artigo
anterior, a instituição beneficiada por esta
lei terá que devolver o valor recebido
devidamente atualizado acrescido de
multa de 10% (dez por cento), sem
prejuízo das responsabilidades civis e
criminais de seus respectivos e diretores.
Art. 4º. As despesas decorrentes
com a execução da presente Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
(ES), em 21 de março de 2018.
ANGELO GUARÇONI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

= LEI Nº. 2.434/2018 =
“Autoriza subvenção à entidade que
menciona e dá outras providências”.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder
as disposições em contrário.
Executivo Municipal autorizado a repassar
à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul MIMOSO DO SUL, entidade sem fins
(ES), em 21 de março de 2018.
lucrativas, inscrita no CNPJ sob o nº.
01.194.628/0001-38, o valor de R$
ANGELO GUARÇONI JUNIOR
18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, até
PREFEITO MUNICIPAL
o último dia do exercício financeiro de
2018.
= LEI Nº.2.432 2018 =
§ 1º. O valor mencionado no
caput deste artigo destina-se à ajuda de
“Autoriza subvenção à entidade que custo para a manutenção da entidade
menciona e dá outras providências”.
mencionada.
§ 2º. O repasse de que trata esta
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Lei é meramente autorizativo e deverá ser
Executivo Municipal autorizado a repassar repassado de acordo com a conveniência
à ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO e oportunidade da Administração Pública
LAGEADO, inscrita no CNPJ sob o nº. Municipal, podendo ser pago de forma
18.856.244/0001-36, o valor global de R$ parcelada, de acordo com o planejamento
9.000,00 (nove mil reais), até o último dia orçamentário e disponibilidade financeira
do Tesouro Municipal.
do exercício financeiro de 2018.
Art. 2º. A instituição beneficiada
§ 1º. O valor mencionado no
caput deste artigo destina-se a custear com a subvenção descrita no caput do
parte das despesas com promoção de artigo 1º, deverá prestar contas de seus
eventos sociais, culturais e artísticos da gastos junto à Secretaria Municipais da
referida Associação, conforme consta do Fazenda em até 60 (sessenta) dias após o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
recebimento da subvenção de que trata
§ 2º. O repasse de que trata esta esta lei.
Art. 3º. Caso não seja prestada
Lei é meramente autorizativo e deverá ser
repassado de acordo com a conveniência conta no prazo estipulado no artigo
e oportunidade da Administração Pública anterior, a instituição beneficiada por esta
Municipal, podendo ser pago de forma lei terá que devolver o valor recebido
parcelada, de acordo com o planejamento devidamente atualizado acrescido de
orçamentário e disponibilidade financeira multa de 10% (dez por cento), sem
do Tesouro Municipal.
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prejuízo das responsabilidades civis e
criminais de seus respectivos e diretores.
Assistência Farmacêutica) do município de
Art. 4º. As despesas decorrentes com a Mimoso do Sul.
execução da presente Lei correrão por
EMPRESAS
VENCEDORAS:
conta de dotação orçamentária própria.
HOSPIDROGAS
COMÉRCIO
DE
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA,
na data de sua publicação, revogadas as DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
disposições em contrário.
HOSPITALARES
LTDA,
DISTRIMIX
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul LTDA,
COMERCIAL
CIRÚRGICA
(ES), em 21 de março de 2018.
RIOCLARENSE LTDA, e GOLDEN FARM
DISTRIBUIDORA LTDA.
VALOR
GLOBAL:
R$
663.783,00
ANGELO GUARÇONI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
(seiscentos e sessenta e três mil e
setecentos e oitenta e três reais).
AVISO DE
RESULTADO DE Mimoso do Sul-ES, 21 de Março de 2018.
ALMIRA XAVIER DA SILVA
LICITAÇÃO
Pregoeira da PMMS

FMS – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº
005/2018 - SRP.
PROCESSO Nº 2553/2018.
OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para o
fornecimento
de
Medicamentos
de
Atenção Básica para a UAF (Unidade de
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