Relatório de produtividade da Procuradoria-Geral do Município de Nova Venécia/ES no mês de
AGOSTO/2021

PROCESSOS JUDICIAIS:
Total de entrada: 159
 Petições iniciais: 01
 Contestações: 20
 Recursos/Contrarrazões: 16
 Manifestações residuais: 116
Total de saída: 153

EXECUÇÕES FISCAIS:
Total de entrada: 19
Total de crédito fiscal executado: R$ 553.333,19 (quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e
trinta e três reais e dezenove centavos)
Total de saída: 38

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:
Total de entrada: 51
 Pareceres: 18
 Despachos: 27
Total de saída: 45

PROCESSOS LICITATÓRIOS:
Total de entrada: 37
 Pareceres: 49
 Despachos: 03
Total de saída: 52
Objetos dos processos licitatórios analisados:


Prorrogação Aluguel Social – Sec. De Assistência Social;



Fase Externa – Materiais copa e cozinha – Sec. Administração;



Dispensa de Licitação – Sec. Agricultura;



Fase externa – torres internet – Sec. Administração;



Fase interna – materiais de expediente – Sec. Administração;



OSC – Sec Ação Social;



Aditivo – Sec. Obras;



Prorrogação de prazo e execução – Sec. Obras;



Fase Externa – Tablets – Sec. Saúde;



Adesão a ata – Sec. Administração;



Aquisição de grama esmeralda em placas uniformes, bem enraizadas e isentas de pragas e
doenças, para utilização de canteiros e áreas verdes deste Município – Sec. de Obras;



Contratação de empresa especializada nos serviços de aferição, selagem e ensaio de
cronotacrógrafos e a aquisição de cronotacógrafo – Sec. de Educação;



Reequilíbrio Econômico-financeiro;



Prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato nº 061/2020;



Fase externa – Serviços Geotécnicos - Sec. Planejamento;



Prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato nº 101/2019. Sec. Educação;



Prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato nº 104/2019. Gabinete do

Prefeito;


Fase Externa – Reforma e Adaptação do espaço físico na Instituição de Longa
Permanência de Idosos – ILPI, “Casa do Vovô…”. Sec. Ação Social;



Aquisição de grama esmeralda em placas uniformes, bem enraizadas e isentas de pragas e
doenças, para utilização de canteiros e áreas verdes deste Município – Sec. de Obras;



Contratação de empresa especializada nos serviços de aferição, selagem e ensaio de
cronotacrógrafos e a aquisição de cronotacógrafo – Sec. de Educação;



Prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato nº 061/2020;



Fase externa – Serviços Geotécnicos - Sec. Planejamento;



Prorrogação de prazo de vigência e execução do contrato nº 101/2019. Sec. Educação;



Chamamento Público – Acordo de Cooperação – Cessão de equipamentos agrícolas – Sec.
Agricultura;



Prorrogação de vigência e execução – Pavimentação de rua – Sec. Obras;



Pedido de reequilíbrio econômico em ata de registro de preços;



Pregão eletrônico – SRP – Aquisição de veículos – Fase externa – Sec. Meio Ambiente;



Pedido de reajuste do valor do contrato – Resíduos sólidos;



Pedido de substituição de veículos objetos de contrato de locação;



Prorrogação de prazo de valor – Locação de ambulância – Sec. Saúde;



Prorrogação de prazo de valor – Locação de veículos tipo passeio – Sec. Saúde;



Dispensa de Licitação – Aluguel de imóvel para complementação de Acolhimento de
idosos – Sec. Ação Social;



Dispensa de licitação – Programa de aquisição de alimentos – Chamada pública – Sec.
Ação social;



Análise de minuta de termo aditivo de reajuste;



Pedido de adesão à ata pelo CIM Norte/ES;



Consulta – Contratação direta de instituição financeira para processamento de folha de
pagamento em caráter de exclusividade – Sec. de Finanças;



Dispensa de licitação – Aluguel de imóvel para complementação de acolhimento de

idosos – Sec. Ação Social ;


Adesão à ata de registro de preços do SAAE Linhares – Impressoras;



Reajuste de valor e prorrogação de vigência – Aluguel de Imóvel – Sec. de Agricultura;



Pregão Eletrônico – SRP – Produtos de higiene e limpeza – Sec. de Ação Social – Fase
externa;



Prorrogação de vigência e valor – Aluguel e caminhões e máquinas pesadas - Sec. de
Agricultura;



Prorrogação de vigência e valor – Aluguel e caminhões e máquinas pesadas - Sec. de
Agricultura;



Pregão eletrônico – SRP Aquisição de materiais permanentes e mobiliários – Fase
interna;



Serviço de gerenciamento de frota – Pedido de inclusão de veículos e apostilamento –
Sec. Ação Social;



Serviço de gerenciamento de frota – Pedido de inclusão de veículos e apostilamento –
Sec. Planejamento;



Dispensa de OSC – Termo de colaboração – Casa do Vovô – Parecer final;



Adesão à ata de registro de preços – Implantação de processo eletrônico;



Solicitação de parecer quanto à edital emergencial de cultura – Minuta de outro edital –
Análise inviável;

OFÍCIOS:
Ofícios expedidos: 34

