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ANEXO I 

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Identificação Do Contrato: 2021.062E0800001.01.0002 

Nº do Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2018 

Nome da Empresa Contratada E&L Produções de Software Ltda 

CNPJ da Contratada 39.781.752/0001-72 

Objeto Resumido Prestação de serviços e fornecimento, licenciamento, 
implantação, treinamento, manutenção e suporte de 
Sistema Informatizado Integrado Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento, Almoxarifado, Controle de Bens 
Patrimoniais e Portal da Transparência ao IPS/SMJ. 

Vigência Contratual 01/01/2022 a 31/10/2022 

TERMO: 

A empresa E&L Produções de Software Ltda, sediado na Av. Koehler, nº 238, Centro, 
Domingos Martins-ES, inscrito no CNPJ sob o nº 39.781.752/0001-72, DECLARA que 
recebeu, teve ciência e compreendeu o Código de Ética Profissional do Servidor do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá – IPS/SMJ, versão 
aprovada pelo Conselho Deliberativo em 04 de novembro de 2021, e está ciente e de pleno 
acordo com os critérios e orientações estabelecidas e sua relevância. 

Comprometo-me a cumpri-lo integralmente sob pena de sujeitar-me a medidas 
administrativas punitivas e medidas rescisórias de meu contrato e legislação vigente, 
respectivamente. 

DE ACORDO 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE CIÊNCIA 
E COMPROMISSO é assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Santa Maria de Jetibá-ES, 10/01/2022 

 
 
 

David Raasch 
Presidente do IPS/SMJ 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 10/01/2022 

 
 
 

Estevão Henrique Holz 
Sócio Proprietário 

 CPF nº  979.001.257-87 

 

DAVID
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Assinado de forma digital por FELIPPE 

DOS REIS PEREIRA PINTO:11417506784 

Dados: 2022.01.11 18:04:19 -03'00'



PR OCUR AÇ Ã O

OUTOR GANTE : E &L  PR ODUÇ Õ E S  DE  S OFTWAR E  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, inscrita no CNPJ  sob o nº  39.781.752/0001-72, sediada na Avenida Koehler, 238,
Centro,  Domingos  Martins-E S ,  CE P  29260-000,  representada  neste  ato  por seu  sócio
E stevã o Henrique Holz, portador da cédula de identidade nº  1.087.262-S S P-E S  e inscrito
no CPF  nº  979.001.257-87, brasileiro, casado, residente e domiciliado na R ua Kurt Lewin, nº .
1000, quadra 03, lote 02, Centro, Domingos Martins-E S .

OUTOR GADO: FE L IPPE  DOS  RE IS  PE R E IR A  PINTO,  brasileiro,  solteiro,  advogado,
portador  da  cédula  de  identidade  nº  2.157.897  S PTC-E S  e  inscrito  no  CPF/MF  nº
114.175.067-84, residente e domiciliado na R ua Padre Francisco Albertz, 218, S anta Isabel,
Domingos Martins – E S , CE P 29263-000.

PODE RE S :  amplos,  gerais  e  que  necessários  forem para  tratar de  todos  os  negócios,
assuntos  e  interesses  da  Outorgante,  podendo  representá-la  perante  os  órgã os  da
Administraçã o direta, indireta ou fundacional,  paraestatais, sociedades de economia mista,
organizações  sem fins  lucrativos,  em âmbito federal,  estadual  e/ou municipal e  distrital,
pessoas físicas  e jurídicas de direito privado, podendo requerer e/ou solicitar documentos,
receber e  assinar intimações/Notificações,  apresentar,  juntar,  requerer,  retirar e  assinar
documentos em geral, apresentar defesas e R ecursos, impugnações e questionamentos, ter
vistas a quaisquer processos administrativos, retirar processos e cópias, firmar contratos e
termos  aditivos,  apostilamentos,  aditamentos  e  distratos/rescisões  que  entender
convenientes,  representá-la  junto a  Prefeituras,  Câmaras  e  autarquias  em geral,  com a
finalidade  de  resolver o que  preciso for,  em nome da  Outorgante,  podendo,  apresentar,
juntar e retirar quaisquer documentos, cumprir e/ou preencher formalidades. R epresentar a
E mpresa Outorgante nos procedimentos  licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitaçã o,
podendo, para tanto, retirar editais, apresentar documentos e propostas; negociar preços e
ofertar lances; manifestar interesse em interposiçã o de recursos ou renunciar ao direito de
interposiçã o  dos  respectivos  recursos;  assinar  atas  e  requerimentos,  prestar
esclarecimentos,  solicitar cópias  e  requerer a  juntada  de  documentos;  assinar Atas  de
R egistro de Preços,  enfim,  praticar todos  os  demais  atos  necessários  ao fiel e  completo
desempenho do presente  mandato,  o que  tudo dar por bom,  firme  e  valioso,  podendo
substabelecer no todo ou em partes, com ou sem reserva de poderes.

Domingos Martins, 20 de S etembro de 2021.

E &L PR ODUÇ Õ E S  DE  S OFTWAR E  LTDA
E stevã o Henrique Holz
CPF  Nº  979.001.257-87

S ócio Proprietário 

ESTEVAO HENRIQUE 

HOLZ:97900125787

Assinado de forma digital por ESTEVAO 

HENRIQUE HOLZ:97900125787 

Dados: 2021.09.20 13:40:46 -03'00'


