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RESOLVE:

Art. 1" Fica instituído no âmbito do CISABES o vale-alimentação, compreendido como o pagamento de parcela indenizató-
ria a todos os empregados públicos do consorcio no efetivo exercício de suas funções, equivalente ao valor mensal de R$ 
620,00 (seiscentos e vinte reais).

Art. 2º O vale-alimentação será pago aos servidores juntamente com sua remuneração ou até o 5" (quinto) dia útil de 
cada mês.

Art. 3º Não se beneficiarão do beneficio instituído por esta Lei os empregados:
I - afastados do emprego por motivo de suspensão;
II - em gozo de licença com ou sem remuneração, exceto nos casos de licença maternidade ou doença.

Art. 4º O valor referente a concessão do vale-alimentação não se incorpora à remuneração do empregado para quaisquer 
efeitos e, sobre ele, não incidirá contribuição trabalhista ou previdenciária.

Art. 5º Os recursos para implementação e execução desta Lei correrão por conta do orçamento vigente, ficando a Pre-
sidência do Consórcio autorizada a proceder com as devidas alterações no Plano Plurianual de Investimentos, Programa 
Anual de Trabalho e Orçamento Anual do Consórcio.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° Fica revogada a Resolução n° 061/2016.

Colatina-ES, 25 de junho de 2019.

ÂNGELO GUARÇONI JUNIOR

Presidente

Consórcio Público Rio Guandu

AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PRECO Nº 001-2019
Publicação Nº 208622

Resultado de Julgamento

Tomada de Preços nº 001/2019

O Consórcio Público Rio Guandu, através da Comissão Especial de Licitação, torna público o resultado da licitação na mo-
dalidade Tomada de Preços, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços 
de conservação de água e solo no município de Baixo Guandu – E. Santo – Recursos advindos do Contrato de Repasse n° 
858709/2017/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE/AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS –ANA/CAIXA, declarando vencedora do 
certame a empresa AGROPLANT CONSULTORIA LTDA. CNPJ nº 09.390.289/0001-77 no valor de R$ 323.228,43.

Afonso Cláudio, ES, em 25 de junho de 2019.

Sueli Rosa Gardino Pereira

Presidente da CEL

Corsórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Sustentável do 
Extremo Norte Capixaba - PRODNORTE
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