
 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2020  

Processo n°: 59021/2022 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2020 CELEBRADO 

ENTRE A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AGERSA E A 

MASTER AUTOMOTORES EIRELI, NA FORMA ABAIXO. 

 

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro 

de Itapemirim – AGERSA, Autarquia Municipal instituída pela Lei nº 7.863/2020, com 

sede à Rua Professor Quintiliano de Azevedo, nº. 31, 6º andar, Edifício Guandu Center, 

Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.311.730/0001-00, 

denominada neste ato CONTRATANTE, representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. 

Vanderley Teodoro de Souza, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n° 

005.299.657-39 e da Carteira de Identidade sob RG nº 1.097.067-ES, residente e 

domiciliado à Rua Lúcio Bacelar, nº 290, BL 1, Apto. 0306, Bairro  Praia da Costa, Vila 

Velha/ES, CEP: 29101-030, nomeado através do Decreto Municipal nº 27.594, de 27 de 

março de 2018 e, de outro lado, a empresa MASTER AUTOMOTORES EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 15.650.133/0001-80, com 

sede na Av. Fernando Ferrari, n° 3501, Loja 01, Jabour, Vitória-ES, CEP: 29.072-253, 

por intermédio de seu representante legal, Sr.ª Kaline Bossaneli de Rezende Amaral, 

brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 1.364.984 SPTC-ES, 

inscrita no CPF sob o nº 072.295.677-00, residente e domiciliado à Avenida Conde D’Eu, 

n° 583, Centro, Ibiraçu-ES, CEP: 29.670-000, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao 

Contrato n° 008/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n° 

8.666/1993, e às seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

1.1. Fica prorrogado o Contrato Administrativo n° 008/2020, oriundo do Pregão 

Presencial n° 001/2020, firmado nos autos do Processo nº 13232/2019, cujo objeto é a 

contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de locação de 

veículos, sem combustível, sem motorista, com quilometragem livre e seguro total com 

franquia de no máximo R$ 1.000,00 (um mil reais), inclusive contra terceiros, vigorando 

por mais 12 (doze) meses a contar de 23 de outubro de 2022, encerrando-se em 22 de 

outubro de 2023, conforme previsão da Cláusula Décima Quinta do referido contrato, 

com fulcro no permissivo legal do inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. O valor mensal do contrato será de R$ 5.613,75 (cinco mil, seiscentos e treze reais e 

setenta e cinco centavos), perfazendo o valor global de R$ 67.365,00 (sessenta e sete mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais) para o período de 12 (doze) meses. 

2.2. No valor Contratado estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação do 

serviço, inclusive tributos e encargos de terceiros. 



 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os recursos necessários para cobertura do disposto do presente instrumento, correrão 

à conta da seguinte dotação: 

Identificação da Despesa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Dotação 

Orçamentária nº: 3.3.90.39.00.00; Identificação da despesa no subelemento: OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ; Subelemento da Despesa nº: 3.3.90.39.99.00; Fonte de 

Recurso: 199000005807; Projeto Atividade: Gestão da Agência de Regulação; Ficha: 82. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

4.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial do 

Município, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

5.1. Ficam inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial que não 

contrariem o presente Termo. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 

lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de setembro de 2022. 

 

Vanderley Teodoro de Souza 

AGERSA 

CONTRATANTE 

 

 

Kaline Bossaneli de Rezende Amaral 

MASTER AUTOMOTORES EIRELI 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

Nome:        Nome: 

CPF:         CPF: 

Assinatura:        Assinatura: 

Signed usin
g DigiSigner

KALINE BOSSANELI DE 
REZENDE 
AMARAL:07229567700

Assinado de forma digital por 
KALINE BOSSANELI DE REZENDE 
AMARAL:07229567700 
Dados: 2022.10.03 12:32:46 -03'00'

VANDERLEY
TEODORO DE
SOUZA:00529965739

Assinado digitalmente por
VANDERLEY TEODORO DE
SOUZA:00529965739
Data: 2022.10.03 13:59:17 -0300

ELAINE DO
NASCIMENTO
KALE:07143948748

Assinado
digitalmente por
ELAINE DO
NASCIMENTO
KALE:07143948748
Data: 2022.10.03
14:39:09 -0300

RAPHAELA STEIN
MAURO:12675414743

Assinado digitalmente
por RAPHAELA STEIN
MAURO:12675414743
Data: 2022.10.03
17:33:23 -0300
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

A G E R S A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2020
PROCESSO: 59021/2022
CONTRATANTE: Agência Municipal de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-AGERSA, CNPJ 
n° 03.311.730/0001-00.
CONTRATADA: MASTER AUTOMOTORES EIRELI, CNPJ 
n° 15.650.133/0001-80.
OBJETO: Fica prorrogado o Contrato Administrativo n° 
008/2020, oriundo do Pregão Presencial n° 001/2020, firmado nos 
autos do Processo nº 13232/2019, cujo objeto é a contratação de 
pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de locação 
de veículos, sem combustível, sem motorista, com quilometragem 
livre e seguro total com franquia de no máximo R$ 1.000,00 (um 
mil reais), inclusive contra terceiros, vigorando por mais 12 (doze) 
meses a contar de 23 de outubro de 2022, encerrando-se em 22 de 
outubro de 2023, conforme previsão da Cláusula Décima Quinta 
do referido contrato, com fulcro no permissivo legal do inciso II, 
do artigo 57, da Lei n° 8.666/1993. 
VALOR GLOBAL: R$ 67.365,00 (sessenta e sete mil, trezentos 
e sessenta e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2022.
SIGNATÁRIOS: Vanderley Teodoro de Souza (Diretor Presidente 
da Agersa) e  Kaline Bossaneli de Rezende Amaral (representante 
legal da Contratada).
ID CIDADES: 2020.016E0100002.01.0002

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de setembro de 2022.

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente – AGERSA

I PA C I

PORTARIA Nº 117/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELO CARGO 
DE GERENTE DE CONTROLE DA RECEITA E DESPESA.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº 7.030/2014 e do Decreto nº 29.406/2020, resolve:

Art. 1º – Designar o servidor ROGÉRIO FERRARE RAMOS, 
matrícula nº 90116, ocupante do cargo efetivo, de TÉCNICO DE 
SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS-GERAL, para responder 
pelo cargo em comissão, com vínculo, de GERENTE DE 
CONTROLE DA RECEITA E DESPESA, substituindo a 
servidora LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION, matrícula 
nº 29385, afastado do cargo por motivo de férias, conforme 
processo n° 34652/2022  no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
com ônus para este Instituto, nos termos do Art. 32 da Lei 4009 de 
20/12/1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 30 de setembro de 2022.

EDER BOTELHO DA FONSECA
Presidente Executivo

ATA Nº 25/2022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2022 
(dois mil e vinte e dois) reuniu-se extraordinariamente, de modo 
presencial, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, instituído pelo Decreto 
n° 30.794, de 03/08/2021, alterado pelo Decreto n° 32.089, de 
05/08/2022, conforme Lei Municipal n° 6.910, de 20 de dezembro 
de 2013, alterado pela Lei n° 7.700, de 26 de junho de 2019 e pela 
Lei 7.852 de 18 de junho de 2020, com a presença dos seguintes 
conselheiros: Antônio Henrique Martinelli Vidal, Raphaela Stein 
Mauro, Luciane Maria Ceccon, Lúcia Helena Gomes da Silva, 
Gracivone Colli, Danielly Brandão Távora, Rosa de Lima Cansoli 
Hemerly, Evelin Rangel de Souza, Cláudia Prucoli Massini e 
Gustavo Carvalho Lins, com início da reunião às 13h30min, tendo 
como pauta: Apresentação da Prestação de Contas Mensal – PCM 
do Mês de Agosto/2022;
Iniciou-se a reunião com a apresentação da Conselheira Luciane 
Maria Ceccon da PCM do Mês de Agosto/2022. Foi realizada a 
apresentação do demonstrativo das contas de investimento e seus 
respectivos saldos, com base nos extratos do período. O saldo das 
contas de investimento da Caixa Econômica fechou com valor 
de R$ 116.834.868,48 (cento e dezesseis milhões e oitocentos e 
trinta e quatro mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e 
oito centavos) tendo o valor de R$ 2.355.859,50 (dois milhões e 
trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta centavos) de rendimento no período. O saldo 
das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês com 
valor de R$ 145.204.011,14 (cento e quarenta e cinco milhões e 
duzentos e quatro mil e onze reais e quatorze centavos) e com 
rentabilidade de R$ 2.446.468,30 (dois milhões e quatrocentos e 
quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta 
centavos) no período.  O saldo das contas de investimento do 
Banestes fechou o mês com valor de R$ 36.349.892,47 (trinta 
e seis milhões e trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos e 
noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) e rentabilidade de 
R$ 1.121.787,62 (um milhão e cento e vinte e um mil e setecentos 
e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) no período. A 
conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês com 
valor de R$ 33.700.555,76 (trinta e três milhões e setecentos mil 
e quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e 
rentabilidade R$ 1.200.186,55 (um milhão e duzentos mil e cento 
e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) no período. A 
conta de investimento do Banco Safra fechou o mês com valor de 
R$ 4.248.336,40 (quatro milhões e duzentos e quarenta e oito mil 
e trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) e rentabilidade 
de R$ 49.234,51 (quarenta e nove mil e duzentos e trinta e quatro 
reais e cinquenta e um centavos) no período. O saldo bancário total 
das aplicações financeiras foi de R$ 336.337.664,25 (trezentos e 
trinta e seis milhões e trezentos e trinta e sete mil e seiscentos 
e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), no período. 
O total de rentabilidade no período foi de R$ 7.190.658,96 (sete 
milhões e cento e noventa mil e seiscentos e cinquenta e oito reais 
e noventa e seis centavos). O total geral de desvalorização de 
cotas dos investimentos foi de -R$ 169.318,46 (cento e sessenta e 
nove mil e trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), no 
período. Passou-se à análise da receita arrecadada pelo Instituto. 
A receita total arrecadada no mês foi de R$ 11.888.368,62 (onze 
milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e trezentos e sessenta 
e oito reais e sessenta e dois centavos), incluindo aportes, 
alugueis, contribuições, entre outras receitas. Passou-se a análise 
das despesas. O total geral de pagamentos foi no valor de R$ 
3.487.430,43 (três milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e 
quatrocentos e trinta reais e quarenta e três centavos), incluindo 


