
Festa de Cachoeiro vai render 
homenagem a Raul Sampaio

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Um dos maiores artistas nascidos no 
município, Raul Sampaio Cocco será o tema e 
o grande homenageado deste ano na Festa de 
Cachoeiro. Na tarde desta terça (12), a prefeitura 

divulgou lista com datas de algumas atividades, 
entre elas a recepção ao cachoeirense ausente nº 
1, José Eduardo Coelho Dias.

Tradicionalmente, as atrações se concentram 

nos dias entorno de 29 de junho, o Dia de 
Cachoeiro, criado pelo poeta Newton Braga na 
data em alusão ao padroeiro do município, São 
Pedro.  pág. 3
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Compositor Raul Sampaio será 
homenageado na Festa de Cachoeiro 

O cantor e compositor recebeu a equipe da prefeitura em sua casa, na semana passada

Um dos maiores artistas nascidos no 
município, Raul Sampaio Cocco será o tema e 
o grande homenageado deste ano na Festa de 
Cachoeiro. Na tarde desta terça (12), a prefeitura 
divulgou lista com datas de algumas atividades, 
entre elas, a recepção ao cachoeirense ausente 
nº 1, José Eduardo Coelho Dias.

Tradicionalmente, as atrações se 
concentram nos dias entorno de 29 de junho, 
o Dia de Cachoeiro, criado pelo poeta Newton 
Braga na data em alusão ao padroeiro do 
município, São Pedro.

Grande parte da programação, como os 
shows no bairro Aeroporto, será divulgada 
em breve, mas as secretarias de Governo; de 
Cultura e Turismo e de Esporte e parceiros já 
confirmaram data de atividades que prometem 
resgate histórico e momentos de cultura e de 
confraternização.

O desfile cívico será no dia 29 e a Festa dos 
Amigos da Praça Vermelha, no dia 30. Para 
o próximo dia 23, estão confirmados  24º 
Encontro de Corais e a Corrida de São Pedro.  
A chegada de José Eduardo Coelho Dias será 
dois dias depois, quando ele receberá a chave 
da cidade.

Nos dias 26 e 28, ocorrerão, respectivamente, 
a Sessão Solene, na Faculdade de Direito 
(FDCI) e o passeio do projeto “Doce terra onde 
eu nasci”, que percorrerá locais como a Casa de 
Cultura Roberto Carlos, a igreja Nosso Senhor 
dos Passos (Matriz Velha), Casa dos Braga e a 
Fábrica de Pios Maurílio Coelho.

Raul recebe equipe da prefeitura
Uma semana depois do Dia de Cachoeiro, 

o homenageado desta edição completará 90 
anos. Para oficializar o convite e conhecer a 
programação em primeira mão, o artista recebeu 
equipe da prefeitura no fim da semana passada, 
em sua casa, no município de Marataízes.

“É importante reconhecer a história das 

pessoas que se destacam nas mais diversas 
áreas. Essa homenagem a Raul é muito justa e 
merecida, porque, além de toda a sua história 
com Cachoeiro, de sua enorme contribuição 
para a música brasileira, ele é o compositor da 
canção que se tornou o hino da nossa cidade e, 
ainda, leva a cultura brasileira para várias partes 
do mundo. Temos muito orgulho de poder 
valorizar a história deste cachoeirense ilustre”, 
destaca o prefeito Victor Coelho.

Saiba mais sobre Raul Sampaio Cocco
Raul é autor de mais de 200 músicas e, no 

início da carreira, fez parte do conjunto “Dois 
Valetes e uma Dama”, na Rádio Cachoeiro. 
Depois, no Rio de Janeiro, integrou o “Trio 
de Ouro”, a partir de 1952. Na mesma época, 
recebeu o título de Cidadão do Estado da 
Guanabara, principalmente, após atuação de 
destaque na Rádio Nacional.

Uma de suas canções mais conhecidas 
– ele compôs a letra e a música – é “Meu 
pequeno Cachoeiro”, que foi instituída, em 
1966, como hino oficial de sua cidade natal. 
Em 1969, recebeu o título de Cachoeirense 
Ausente Nº 1.

Lançados editais para praça de alimentação e 
estacionamento do evento

A prefeitura de Cachoeiro lançou editais 
de chamamento público, para conceder a 
exploração comercial do estacionamento 
e da área de alimentação no Parque de 
Exposições, durante a programação da festa 
da cidade no local, do dia 28 deste mês a 1º 
de julho.

O edital referente ao estacionamento é 
voltado a entidades filantrópicas e empresas 
que comprovem experiência nessa atividade em 
eventos com grandes públicos. 

O credenciamento pode ser feito desta 
quarta-feira (13) até o próximo dia 20, na 

Secretaria Municipal de Fazenda, das 9h às 18h. 
Se houver mais de um inscrito, a escolha se dará 
por meio de sorteio, no dia 22, às 9h, na sede da 
Fiscalização de Posturas.

Praça de Alimentação com 124 espaços
Já o cadastramento de empresas e de pessoas 

físicas interessadas em concorrer às vagas na 
Praça de Alimentação do evento será realizado 
na próxima segunda-feira (18), no plenário da 
Câmara Municipal, das 8h às 15h. 

Serão disponibilizados 124 espaços, de 
tamanhos variados, para venda de comidas e 

bebidas, inclusive, para veículos adaptados, 
como food trucks.  A definição de quem ficará 
com cada espaço ocorrerá por sorteio, a ser 
realizado logo após o cadastramento. Os que 
não forem sorteados comporão lista de espera.  

Os editais completos, com a documentação 
e requisitos exigidos aos participantes, bem 
como as contrapartidas e obrigações, foram 
publicados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano na edição desta terça 
(12) do Diário Oficial do município, que está 
disponível no site da prefeitura de Cachoeiro: 
www.cachoeiro.es.gov.br.
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Mais de mil beneficiários do BPC precisam 
se inscrever no Cadastro Único

O cadastramento pode ser feito nos Cras, como o de Jardim 
Itapemirim, e na Central do Cadastro Único

Para continuarem recebendo o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), 508 idosos 
e 688 pessoas com deficiência, de Cachoeiro, 
precisam fazer inscrição no Cadastro Único 
para Programas Sociais do governo federal.

O cadastramento pode ser feito nos Centros 
de Referência de Assistência Social (Cras) e na 
central do Cadastro Único do município – ver 
documentos necessários e endereços abaixo.

Exigida em todo o país, a medida cumpre 
uma recomendação do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e visa aperfeiçoar a gestão dos 
benefícios sociais, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social. Quem não fizer a 
inscrição, ainda neste ano, terá o benefício 
suspenso.

“Caso o beneficiário tenha alguma 
dificuldade de deslocamento, a inscrição pode 
ser feita pelo responsável familiar, desde que 
se apresente o CPF de cada pessoa que more 
na residência com o beneficiário”, explica a 
coordenadora do BPC em Cachoeiro, Viviane 
Souza Lannes Cardoso.

O BPC é a garantia de um salário-mínimo 
mensal ao idoso com 65 anos ou mais e 
ao cidadão com deficiência física, mental, 
intelectual ou sensorial de longo prazo, que 
o impossibilite de participar, de forma plena 
e efetiva, na sociedade, em igualdade de 
condições com as demais pessoas. Em ambos 
os casos, devem comprovar não possuir meios 
de garantir o próprio sustento, nem tê-lo 

provido por sua família.
Já o Cadastro Único é um instrumento 

que identifica as famílias de baixa renda, 
permitindo que o governo conheça a realidade 
socioeconômica de cada uma delas. Nele, são 
registradas as características da residência, a 
identificação de cada pessoa, a escolaridade, 
a situação de trabalho e renda, entre outras 
informações. Mais de 20 programas sociais 
utilizam o cadastramento único.

Onde fazer inscrição:

Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras)
- Jardim Itapemirim - Rua Aryo Sardemberg, 
s/n – Telefone: 3155-5329

- Village da Luz/ Bom Pastor - Rua Das Garças, 
s/n – Telefone: 3155-5259

- Burarama - Rod. João Zago, s/n, Burarama – 
Telefone: 3539-3014

- Zumbi - Rua Maria Dolores Santana – 
Telefone: 3526-7880

- Alto União - Rua José Nunes Sobrinho, s/n – 
Telefone: 3155-5413

Central do Cadastro Único
- Rua 25 de Março, nº 144, Centro – Telefone: 3518-7348

Documentos originais necessários
- Comprovante de residência atual ou 
do mês anterior (conta de água, luz ou 
telefone);
- Certidão nascimento ou casamento;
- Carteira de identidade;
- CPF (obrigatório a partir dos 16 anos);
- Título de eleitor (obrigatório a partir de 
18 anos);
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante de renda (contracheque, 
extrato de aposentadoria, extrato e seguro-
desemprego e extrato de recebimento de 
pensão);
- Declaração escolar para crianças e 
adolescentes até 17 anos.

Prefeito coordena visita técnica no bairro Coramara
Em agenda externa, na manhã desta terça-feira 

(12), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, 
Victor Coelho, esteve no bairro Coramara, 
para vistoriar ações de melhoria conduzidas 
por equipes da Secretaria Municipal de Obras 
(Semo).

Um dos locais contemplados é a rua Corinta 
Gomes da Silva, que recebe recuperação 
asfáltica no trecho em frente à escola municipal 
“Deusdedit Baptista”, onde, recentemente, 
foram instaladas, também, novas manilhas de 
drenagem.

Junto a técnicos da Semo, o prefeito de 
Cachoeiro aproveitou, para mapear mais vias 
para serem atendidas com serviços de reparo, 
algumas das quais, inclusive, dentro da operação 
tapa-buracos, que ocorre, paralelamente, em 
outros bairros, a exemplo do Gilson Carone, na 
avenida Theodorico Ferraço.

“Todos dias tenho ido às ruas acompanhar de 
perto o que está sendo executado pelas nossas 
equipes e planejar novas ações. Quando estamos 
nos bairros, podemos ouvir os moradores e 

direcionar os projetos de forma mais satisfatória 
para a população”, frisa Victor Coelho.

Mapeamento para nova área esportiva 
Ainda no Coramara, acompanhado da 

secretária municipal de Esporte e Lazer, Lilian 
Siqueira, o prefeito visitou um terreno que é 
avaliado pela gestão municipal para implantação 
de uma das áreas de lazer e esportes previstas 
no Programa de Investimentos da prefeitura.

Uma das ruas visitadas foi a Corinta Gomes da Silva, que recebe recuperação asfáltica
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DECRETO Nº 27.720

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear o servidor abaixo mencionado para exercer o 
respectivo cargo em comissão, em conformidade com o padrão de 
remuneração citado, lotado na Secretaria Municipal de Educação 
– SEME, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento mensal 
estabelecido nos termos da Lei n° 7516/17:

Servidor Cargo Em Comissão Padrão Lotação

DIEgO DE PAULA AgUIAR Gerente De Transporte Escolar C 2 Seme

Art. 2° Tornar sem efeito, a partir de 08 de junho de 2018, a 
nomeação de Douglas Maia Freitas Aguiar para o exercício do 
cargo em comissão de Coordenador de Liquidação de Despesas, 
Padrão C 4, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – 
SEME, constante do artigo 2° do Decreto n° 27.712/18. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de junho de 2018.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 369/2018

DESIgNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO 
DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições delegadas através do Decreto nº 27.446/2017,  

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor municipal JEAN SILVEIRA DE 
JESUS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para 
acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante 
no Contrato descrito abaixo.

 CONTRATO CONTRATADA OBJETO PROT. Nº

Nº 139/2018

17/05/2018

SALUTE LOCAÇÃO

 E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 Prestação de Serviços 

de Locação de Veículos 

Automotores, sem motorista
51 - 5046/2018

Art. 2º Revogar as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de maio de 2018.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORgE
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 419/2018

DESIgNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA do Município 
de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições delegadas através do Decreto nº 27.446/2017, 

RESOLVE:

Designar o servidor municipal EDSON ALVES MACHADO, 
lotado na SEMFA, para acompanhamento e fiscalização da 
execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO CONTRATADA OBJETO PROT. Nº

Nº 151/2018 04/06/2018
CONSÓRCIO 
CACHOEIRO 

INTEGRADO – CCI

Aquisição de Passes ou 
Passagem, através de Recarga 
de 61 (sessenta e um) Cartões 
Melhor Empresarial, usados 
pelos servidores do Cadastro 

Imobiliário Tributário, na 
execução dos trabalhos externos

1 - 3323/2018

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de junho de 2018.

ROgELIO PEgORETTI CAETANO AMORIM
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº 433/2018

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE gRATIFICAÇÃO 
ASSIDUIDADE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 
18.275/2008 e 27.446/2017, 

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade a concessão de vinte e cinco por cento 
(25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que 
são ocupantes a título de gratificação assiduidade, em caráter 
permanente aos servidores municipais constantes na relação 
anexa, nos termos dos artigos 75, 76 c/c artigo 148, da Lei nº. 
4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de junho de 2018.

RAMOM RIgONI gOBETTI 
Secretário Municipal de Administração

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 433/2018 

SERVIDOR LOTAÇÃO REF. A PARTIR DE PROT. Nº

ALIPIO ABREU FILHO SEME 2008/2018 03/04/2018 11414/2018

AURILENE PINHEIRO DOS 
SANTOS SEME 2008/2018 03/04/2018 10613/2018

CARLA THOMÉ gUARÇONI 
BERTOLDI SEME 2008/2018 03/04/2018 11629/2018
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CILASMAR MOTÉ DE SOUZA SEME 2008/2018 03/04/2018 11406/2018

DINA MARA DE SOUZA SEME 2008/2018 03/04/2018 8075/2018

ELIZABETH MONTEIRO DOS 
SANTOS SEME 2008/2018 04/04/2018 12176/2018

FABIANE MARQUES DA SILVA 
PICALLO SEME 2008/2018 16/05/2018 17258/2018

gHISLAINE CANDIDO ROPPE  
CAIADO SEME 2008/2018 09/05/2018 13867/2018

IDA KELLY PRUCOLI DE 
AMORIM SEME 2008/2018 03/04/2018 9082/2018

JEANNETE  LILLIAN gOMES 
SANTOS SEME 2008/2018 05/04/2018 12384/2018

JEFFERSON DIÓRIO DO 
ROZÁRIO SEME 2008/2018 09/05/2018 13505/2018

JOSÉ ROBERTO MIRANDA SEMO 2008/2018 08/05/2018 11818/2018

JOSIANE APARECIDA NEVES  
MUZY SEME 2008/2018 09/05/2018 16492/2018

KESSEN LUIZ FERREIRA DA 
SILVA SEME 2008/2018 03/04/2018 11772/2018

LARISSA CASTILHO 
CORDEIRO SEME 2008/2018 09/05/2018 16471/2018

LENA MARA DE LIMA 
BANDEIRA SEME 2008/2018 03/04/2018 6952/2018

LUCIA HELENA  SILVA DE 
OLIVEIRA SEME 2008/2018 06/04/2018 12772/2018

LUCIARA SANTOS ALVES SEME 2008/2018 09/05/2018 16750/2018

MARCELO AREAS CAETANO SEME 2008/2018 09/05/2018 13673/2018

MARgARIDA MARIA FONSECA 
LINS SEME 2008/2018 18/04/2018 14466/2018

MARIA NAZARÉ DA SILVA SEME 2008/2018 09/05/2018 15868/2018

MÉRILIN MOTTA MARCARINI 
PEgORETTI SEME 2008/2018 09/05/2018 17787/2018

NELSON  ALVES NETTO SEME 2008/2018 09/05/2018 15396/2018

POLIANA BIgHI BONATTO SEME 2008/2018 09/05/2018 17623/2018

REJANE SANTANA COUTINHO 
PIN SEME 2008/2018 10/05/2018 18076/2018

SIDINEI PATUSSI SEMUS 2008/2018 08/05/2018 15886/2018

TÂNIA CRISTINA MAITAN 
SILVA SEME 2008/2018 11/04/2018 13388/2018

TÂNIA FÁTIMA COSTA 
VENTURI SEME 2008/2018 05/04/2018 12359/2018

PORTARIA Nº 434/2018

DESIgNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 
27.446/2017, resolve:

Art. 1º Designar os servidores municipais ALANNA DE 
ALMEIDA e SOLIMAR FERREIRA SEMPLÍCIO, lotados na 
SEMSUR, para acompanhamento e fiscalização da execução do 
serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO CONTRATADA   OBJETO PROT. Nº

Nº 132/2017
29/09/2017

CTRCI CENTRAL 
DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS 
CACHOEIRO  DE 

ITAPEMIRIM 
LTDA – ME

Prestação de serviços de Destinação 
Final de Resíduos Sólidos 

(Domiciliares/Comerciais – classe II-A) 
coletados no Município de Cachoeiro 

de Itapemirim, em aterro sanitário 
devidamente licenciado, conforme 

especificações e condições
do TERMO DE REFERÊNCIA do 

Anexo I, do Edital de Pregão
Presencial nº. 067/2016 

1 – 34.604/2017
2 - 9864/2018

Art. 2º Revogar as disposições em contrário, em especial a 
Portaria nº 765/2017.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de junho de 2018.

PAULO JOSÉ DE MIRANDA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA Nº 437/2018

DESIgNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do Município 
de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições delegadas através do Decreto nº. 27.466/2017, 
resolve:

Art. 1º Designar a servidora municipal FERNANDA 
gONÇALVES CONDE, lotada na SEME, para acompanhamento 
e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo 
relacionado.

CONTRATO CONTRATADA OBJETO PROT. Nº

Nº 159/2018
08/06/2018

VILA VITÓRIA 
MERCANTIL DO BRASIL

Aquisição de 
Leite Integral 1- 18.735/2018

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de junho de 2018.

CRISTINA LENS BASTOS DE VARgAS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 439/2018

DISPÕE SOBRE REASSUNÇÃO DE SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos 
nºs. 18.275/2008 e 27.446/2017, tendo em vista o que consta no 
processo protocolado sob o nº 1 – 6498/2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à reassunção da servidora municipal 
VANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais, a partir de 13 de junho de 2018, após licença 
sem vencimentos concedida conforme Portaria nº 918/2015.

Art. 2º Lotar a referida servidora na SEMSET – Secretaria 
Municipal de Segurança e Trânsito, a partir de 13 de junho de 
2018.
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Art. 3º Revogar as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n° 918/2015.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de junho de 2018.

RAMOM RIgONI gOBETTI 
Secretário Municipal de Administração 

PORTARIA Nº 440/2018

DISPÕE SOBRE REASSUNÇÃO DE SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos 
nºs. 18.275/2008 e 27.446/2017, tendo em vista o que consta no 
processo protocolado sob o nº 1 - 20.718/2018, 

RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à reassunção do servidor municipal LUIZ 
CLÁUDIO JOSÉ, Técnico em Radiologia, lotado na SEMUS, 
a partir de 08 de junho de 2018, após licença sem vencimentos 
concedida conforme Portaria nº 365/2015.

Art. 2º Revogar as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n° 365/2015.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de junho de 2018.

RAMOM RIgONI gOBETTI 
Secretário Municipal de Administração 

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO 

FORNECEDOR: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA 
DO TRABALHO LTDA ME.
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 068/2017, da 
Prefeitura Municipal de Marataízes - ES/Secretaria Municipal de 
Administração, para Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho e Exames Laboratoriais, a pedido da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS.
VALOR: R$ 2.647.132,15 (dois milhões, seiscentos e quarenta e 
sete mil, cento e trinta e dois reais e quinze centavos).
PROCESSOS: Protocolos nºs 1 – 5.019/2018, 1-14.670/2018 e 
1-14.662/2018.

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO 

FORNECEDOR: MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA 
DO TRABALHO LTDA ME.
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 068/2017, da 
Prefeitura Municipal de Marataízes - ES/Secretaria Municipal de 
Administração, para Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho e Exames Laboratoriais, a pedido da Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD.
VALOR: R$ 5.152.780,78 (cinco milhões, cento e cinquenta e 

dois mil, setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos).
PROCESSOS: Protocolos nºs 1 – 5.019/2018, 1-14.670/2018 e 
1-14.662/2018.

EXTRATO DE ATA DE REgISTRO DE PREÇOS

ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018 - Pregão nº 
51-04/2018.
FORNECEDOR REgISTRADO: AMCOR FLEXIBLES 
BRASIL LTDA.
OBJETO: Aquisição de papel grau cirúrgico.

LOTE I – AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Item Especificação Unid Marca Qtde Valor 

Unit.
Valor 
Total

01 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 
Papel grau cirúrgico - medidas: 
150mmx100m - bobinas lisas, produzidas 
em papel grau cirúrgico e filme laminado 
(poliester/polipropileno); indicado para 
esterilização em autoclave a vapor ou 
óxido de etileno, permeável ao vapor e 
ao ar, impermeável a microorganismo, 
resistentes ao calor, livres de nutrientes 
microbianos e resíduos tóxicos, alta 
transparência do filme permitindo a 
visualização do material embalado, 
possuir selagem tripla multilinea que 
proporcione maior segurança ao material 
esterilizado, dotado de indicadores 
químicos que mudam de cor após 
o processo de esterilização, possuir 
indicador de sentido correto de abertura 
na embalagem, toda a impressão do 
envelope deve situar-se na área externa 
de esterilização evitando assim a 
migração de tinta ao conteúdo a ser 
esterilizado, apresentação em bobinas 
com 100 metros de comprimento. 
embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
permitindo a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número 
de registro na anvisa/ministério da 
saúde. obs: seladoras automáticas em 
comodato. 

ROL Add-Pak 183 R$ 54,00 R$ 
9.882,00

02 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 
Papel grau cirúrgico - medidas: 
120mmx100m - bobinas lisas, 
produzidas em papel grau cirúrgico e 
filme laminado (poliester/polipropileno); 
indicado para esterilização em autoclave 
a vapor ou óxido de etileno, permeável 
ao vapor e ao ar, impermeável a 
microorganismo, resistentes ao calor, 
livres de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos, alta transparência 
do filme permitindo a visualização do 
material embalado, possuir selagem 
tripla multilinea que proporcione maior 
segurança ao material esterilizado, 
dotado de indicadores químicos 
que mudam de cor após o processo 
de esterilização, possuir indicador 
de sentido correto de abertura na 
embalagem, toda a impressão do 
envelope deve situar-se na área externa 
de esterilização evitando assim a 
migração de tinta ao conteúdo a ser 
esterilizado, apresentação em bobinas 
com 100 metros de comprimento. 
embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
permitindo a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número 
de registro na anvisa/ministério da 
saúde. obs: seladoras automáticas em 
comodato.

ROL Add-Pak 741 R$ 45,34 R$ 
33.596,94



Cachoeiro de Itapemirim (ES), quarta-feira, 13 de junho de  2018                                               DOM nº 5597 Página 25

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

03 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 
Papel grau cirúrgico - medidas: 
100mmx100m - bobinas lisas, 
produzidas em papel grau cirúrgico e 
filme laminado (poliester/polipropileno); 
indicado para esterilização em autoclave 
a vapor ou óxido de etileno, permeável 
ao vapor e ao ar, impermeável a 
microorganismo, resistentes ao calor, 
livres de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos, alta transparência 
do filme permitindo a visualização do 
material embalado, possuir selagem 
tripla multilínea que proporcione maior 
segurança ao material esterilizado, 
dotado de indicadores químicos 
que mudam de cor após o processo 
de esterilização, possuir indicador 
de sentido correto de abertura na 
embalagem, toda a impressão do 
envelope deve situar-se na área externa 
de esterilização evitando assim a 
migração de tinta ao conteúdo a ser 
esterilizado, apresentação em bobinas 
com 100 metros de comprimento. 
embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
permitindo a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número 
de registro na anvisa/ministério da 
saúde. obs: seladoras automáticas em 
comodato.

ROL Add-Pak 162 R$ 44,36 R$ 
7.186,32

04 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 60 
g/M2 - Papel grau cirúrgico - 60 
g/m2 - 60 g/m2 (25 cm x 100 m)
(rolo) - tipo bobina, esterilização: 
óxido de etileno, vapor saturado, face 
dupla, filme bilaminado de poliester 
e polipropileno, gramatura 60 ~ 80 g/
m², resistência ação mecânica, livre de 
cloro e componente tóxicos, penetração 
de fluídos, indicadores de processo 
em sua extensão, óxido de etileno 
(eto), químicos para esterilização, 
vapor saturado (autoclave), selagem 
lisa, largura: 25 cm, comprimento: 
100 m, norma: nbr 14990 comprovada 
por laudo, na embalagem devem 
constar registro anvisa, dimensão, lote 
fabricação, validade. - obs: seladoras 
automáticas em comodato.

ROL Add-Pak 120 R$ 121,52 R$ 
14.582,40

05 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 60 
g/M2 - Papel grau cirúrgico - 60 
g/m2 - 60 g/m2 (15 cm x 100 m)
(rolo), tipo bobina, esterilização: 
óxido de etileno, vapor saturado, face 
dupla, filme bilaminado de poliester 
e polipropileno, gramatura 60 ~ 80 g/
m², resistência ação mecânica, livre de 
cloro e componente tóxicos, penetração 
de fluídos, indicadores de processo 
em sua extensão, óxido de etileno 
(eto), químicos para esterilização, 
vapor saturado (autoclave), selagem 
lisa, largura: 15 cm, comprimento: 
100 m, norma: nbr 14990 comprovada 
por laudo, na embalagem devem 
constar registro anvisa, dimensão, lote 
fabricação, validade. obs: seladoras 
automáticas em comodato. 

ROL Add-Pak 120 R$ 54,00 R$ 
6.480,00

06 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 
Papel grau cirúrgico - medidas: 
300mmx100m - bobinas lisas, 
produzidas em papel grau cirúrgico e 
filme laminado (poliester/polipropileno); 
indicado para esterilização em autoclave 
a vapor ou óxido de etileno, permeável 
ao vapor e ao ar, impermeável a 
microorganismo, resistentes ao calor, 
livres de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos, alta transparência 
do filme permitindo a visualização do 
material embalado, possuir selagem 
tripla multilinea que proporcione maior 
segurança ao material esterilizado, 
dotado de indicadores químicos 
que mudam de cor após o processo 
de esterilização, possuir indicador 
de sentido correto de abertura na 
embalagem, toda a impressão do 
envelope deve situar-se na área externa 
de esterilização evitando assim a 
migração de tinta ao conteúdo a ser 
esterilizado, apresentação em bobinas 
com 100 metros de comprimento. 
embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
permitindo a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número 
de registro na anvisa/ministério da 
saúde. obs: seladoras automáticas em 
comodato. 

ROL 573 R$ 131,40 R$ 
75.292,20

07 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 
Papel grau cirúrgico - medidas: 
200mmx100m - bobinas lisas, 
produzidas em papel grau cirúrgico e 
filme laminado (poliester/polipropileno); 
indicado para esterilização em autoclave 
a vapor ou óxido de etileno, permeável 
ao vapor e ao ar, impermeável a 
microorganismo, resistentes ao calor, 
livres de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos, alta transparência 
do filme permitindo a visualização do 
material embalado, possuir selagem 
tripla multilinea que proporcione maior 
segurança ao material esterilizado, 
dotado de indicadores químicos 
que mudam de cor após o processo 
de esterilização, possuir indicador 
de sentido correto de abertura na 
embalagem, toda a impressão do 
envelope deve situar-se na área externa 
de esterilização evitando assim a 
migração de tinta ao conteúdo a ser 
esterilizado, apresentação em bobinas 
com 100 metros de comprimento. 
embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, 
permitindo a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número 
de registro na anvisa/ministério da 
saúde. obs: seladoras automáticas em 
comodato.

ROL Add-Pak 762 R$ 74,26 R$ 
56.586,12

08 PAPEL gRAU CIRÚRgICO - 60 
g/M2 - Papel grau cirúrgico - 60 
g/m2 - 60 g/m2 (10 cm x 100 m)
rolo), tipo bobina, esterilização: 
óxido de etileno, vapor saturado, face 
dupla, filme bilaminado de poliester 
e polipropileno, gramatura 60 ~ 80 g/
m², resistência ação mecânica, livre de 
cloro e componente tóxicos, penetração 
de fluídos, indicadores de processo em 
sua extensão, óxido de etileno (eto), 
químicos para esterilização, vapor 
saturado (autoclave), selagem lisa, 
largura 10 cm, comprimento 100 m, 
norma nbr 14990 comprovada por laudo, 
na embalagem deverá constar registro 
anvisa, dimensão, lote fabricação, 
validade. obs: seladoras automáticas em 
comodato.

ROL Add-Pak 108 R$ 44,36 4.790,88

Valor Total R$ 
208.396,86

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Luciara Botelho Moraes Jorge – Secretária 
Municipal de Saúde e Adrian Omar Nazareno Fugante - 
Diretor Presidente do Fornecedor
PROCESSO: Protocolo nº 51-28.278/2017.
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EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 020/2018.
PARCEIROS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES e 
o ASILO JOÃO XXIII.
OBJETO: A cooperação técnica e financeira entre o 
MUNICÍPIO e o ASILO JOÃO XXIII, para pagamento de 
despesas de custeio necessárias à manutenção da entidade.
VALOR: R$ 224.480,00 (duzentos e vinte e quatro mil, 
quatrocentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: seguinte dotação orçamentária:
DOTAÇÃO: 0902.0824109152.068.33504300.13010301
FICHA-FONTE: 01259-13010301
PRAZO: Até 30/04/2019.
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Márcia Cristina Fonseca Bezerra – Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social e Rogério Guimarães de 
Almeida Cunha – Presidente do Beneficiário.
PROCESSO: Protocolo nº 1-10.700/2018.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 021/2018.
PARCEIROS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES e 
o ASILO JOÃO XXIII.
OBJETO: A cooperação técnica e financeira entre o 
MUNICÍPIO e o ASILO JOÃO XXIII, para pagamento de 
despesas de custeio necessárias à manutenção da entidade.
VALOR: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: seguinte dotação orçamentária:
DOTAÇÃO: 0902.0824109152.068.33504300.10000001
FICHA-FONTE: 01258-10000001
PRAZO: Até 30/04/2019.
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Márcia Cristina Fonseca Bezerra – Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social e Rogério Guimarães de 
Almeida Cunha – Presidente do Beneficiário.
PROCESSO: Protocolo nº 1-10.698/2018.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Colaboração nº 022/2018.
PARCEIROS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES e 
o ASILO JOÃO XXIII.
OBJETO: A cooperação técnica e financeira entre o 
MUNICÍPIO e o ASILO JOÃO XXIII, para pagamento de 
despesas de custeio necessárias à manutenção da entidade.
VALOR: R$ 334.402,00 (trezentos e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: seguinte dotação orçamentária:
DOTAÇÃO: 0902.0824109152.068.33504300.13990401
FICHA-FONTE: 01260-13990401
PRAZO: Até 30/04/2019.
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Márcia Cristina Fonseca Bezerra – Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social e Rogério Guimarães de 
Almeida Cunha – Presidente do Beneficiário.
PROCESSO: Protocolo nº 1-10.693/2018.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Termo de Permissão de Uso nº 
018/2016.
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR - SEMAI.
PERMISSIONÁRIO: THERESA VENTORIM CANAL.
OBJETO: Rescindir, de comum acordo, o Termo de Permissão 
de Uso nº 018/2016, firmado em 28/12/2016, a partir da data de 
02/01/2017, livres as partes de qualquer indenização.
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Robertson Valladão Azeredo - Secretário 
Municipal de Agricultura e Interior e Theresa Ventorim Canal – 
Permissionária.
PROCESSO: Protocolo nº 1 –  33.436/2017.

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E
 D E S E N V O LV I M E N T O  U R B A N O

AUTOS DE INFRAÇÃO

O Gerente de Fiscalização de Obras da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, torna público a lavratura dos Autos de 
Infração abaixo relacionados, em virtude da recusa do contribuinte 
em recebê-los ou impossibilidade de ciência pessoal. 

O prazo para pagamento ou impugnação será de 30 (trinta) dias 
a partir da publicação. Esgotado o prazo para cumprimento da 
obrigação ou impugnação dos Autos de Infração, estes serão 
encaminhados para o setor de dívida ativa para a inscrição dos 
débitos.

Auto de Infração nº 14472
Data da Lavratura: 28/05/2018
CNPJ do Contribuinte: 27.190.180/0001-78
Contribuinte: Jaraguá Tênis Clube
Fundamento legal da infração: Art. 105, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 29, Dec. 27.576/2018
Valor da Multa: R$ 902,50 (Novecentos e dois reais e cinquenta 
centavos)

Auto de Infração nº 14473
Data da Lavratura: 04/06/2018
CNPJ do Contribuinte: 27.190.180/0001-78
Contribuinte: Jaraguá Tênis Clube
Fundamento legal da infração: Art. 105, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 29, Dec. 27.576/2018
Valor da Multa: R$ 1.805,00 (Um mil, oitocentos e cinco reais)

Auto de Infração nº 14474
Data da Lavratura: 05/06/2018
CNPJ do Contribuinte: 27.190.180/0001-78
Contribuinte: Jaraguá Tênis Clube
Fundamento legal da infração: Art. 105, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 29, Dec. 27.576/2018
Valor da Multa: R$ 3.610,00 (Três mil, seiscentos e dez reais)
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Auto de Infração nº 14475
Data da Lavratura: 06/06/2018
CNPJ do Contribuinte: 27.190.180/0001-78
Contribuinte: Jaraguá Tênis Clube
Fundamento legal da infração: Art. 105, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 29, Dec. 27.576/2018
Valor da Multa: R$ 7.220,00 (Sete mil, duzentos e vinte reais)

Auto de Infração nº 14476
Data da Lavratura: 07/06/2018
CNPJ do Contribuinte: 27.190.180/0001-78
Contribuinte: Jaraguá Tênis Clube
Fundamento legal da infração: Art. 105, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 29, Dec. 27.576/2018
Valor da Multa: R$ 14.440,00 (Quatorze mil, quatrocentos e 
quarenta reais)

Auto de Infração nº 7737
Data da Lavratura: 28/06/2017
CPF do Contribuinte: 948.224.687-04
Contribuinte: Valdomiro de Almeida
Fundamento legal da infração: Art. 1º, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 1º, § 3º, RMP, Dec. 2008/75
Valor da Multa: R$ 500,00 (Quinhentos reais)

Auto de Infração nº 11412
Data da Lavratura: 13/12/2017
CPF do Contribuinte: 527.611.007-78
Contribuinte: David Pereira de Lima
Fundamento legal da infração: Art. 1º, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 1º, § 3º, RMP, Dec. 2008/75
Valor da Multa: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

Auto de Infração nº 11413
Data da Lavratura: 13/12/2017
CPF do Contribuinte: 527.611.007-78
Contribuinte: David Pereira de Lima
Fundamento legal da infração: Art. 1º, RLF, Dec. 2008/75
Fundamento legal da multa: Art. 1º, § 3º, RMP, Dec. 2008/75
Valor da Multa: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de Junho de 2018

JONEI SANTOS PETRI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

PAULO CÉSAR BAPTISTA
gerente de Fiscalização de Obras

C O M I S S Ã O  D E  L I C I TA Ç Ã O

AVISO DE SUSPENSÃO 

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Equipe 
de Pregão, torna público a SUSPENSÃO sine die do PREgÃO 
ELETRÔNICO Nº. 022/2018 ID 720806 - SRP, cujo objeto é 
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização em Geral com 
Reserva de Cotas para ME/EPP, para atender às demandas do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, por motivo de adequação 

do processo. Nova data de realização do certame será publicada 
posteriormente.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12/06/2018

LORENA VASQUES SILVEIRA
Pregoeira Oficial

D ATA C I

PORTARIA Nº. 50/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DA DATACI, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os funcionários da DATACI, abaixo 
relacionados, para acompanhamento, avaliação técnica, 
conferência e fiscalização, até o fim da execução do Contrato de 
Prestação nº. 17/2018, firmado com Dinâmica Telecomunicações 
Eireli – EPP, referente a Contratação de link dedicado para 
acesso à internet 24x7, entre a DATACI e a rede mundial de 
computadores – Internet (Taxa de transferência de 200 Mbps – 
Duzentos megabits por segundo).

Funcionário Cargo

CLAUDIO TEIXEIRA MIgUEL Analista de Tecnologia da Informação

RODRIgO LOUBACK ADAME
Consultor Interno de Gestão Empresarial Nível 

Superior

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de junho de 2018.

CARLOS HENRIQUE SALgADO
Diretor Presidente

CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI - CNPJ nº. 
31.720.485/0001-11 – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
– Edital de Convocação – Estão convocados os membros do 
Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da 
Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI a se reunirem 
para participarem da 3ª. Assembleia Geral Ordinária e da 2ª 
Extraordinária a realizar-se no dia 14 de junho de 2018 às 09:00 
horas, na DATACI, situada à Rua Vinte e Cinco de Março, nº. 28, 
2º Pavimento, Cachoeiro de Itapemirim-ES, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I. Ordinária: a) EXAMINAR, 
DISCUTIR E VOTAR O SOBRE OS NEGÓCIOS SOCIAIS E 
PRINCIPAIS FATOS ADMINISTRATIVOS”, “CÓPIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS” ACOMPANHADAS 
DO “PARECER FINAL E TERMO CIRCUNSTANCIADO 
DOS AUDITORES INDEPENDENTES” E “PARECER DO 
CONSELHO FISCAL REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO 
ELABORADA PELOS AUDITORES INDEPENDENTES”. II. 
Extraordinária: a) BAIXA DE BENS NÃO LOCALIZADOS 
EM 2017; b) CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REGISTRO 
DOS SOFTWARES NO INPI; c) CONCLUSÃO DO ENVIO DA 
DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
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(PCA) PARA O TCE-ES; d) CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 
DA COMISSÃO INTERNA PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES E ABERTURA DE OUTRA. Cachoeiro de 
Itapemirim, 13 de junho de 2018. Rogelio Pegoretti – Presidente 
do Conselho de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2018

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos.
CONTRATANTE: Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim – DATACI – CNPJ: 31.720.485/0001-
11.
CONTRATADA: Dinâmica Telecomunicações Eireli – EPP – 
CNPJ: 39.320.478/0001-34. 
OBJETO: Contratação de link dedicado para acesso à internet 
24x7, entre a DATACI e a rede mundial de computadores – 
Internet (Taxa de transferência de 200 Mbps – Duzentos megabits 
por segundo).
VALOR gLOBAL: R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e 
seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 11/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Carlos Henrique Salgado – Diretor Presidente 
DATACI, Marcelo Vivacqua  - Diretor de Tecnologia de Gestão 
DATACI, Marcelo Azeredo Cornelio – Diretor de Tecnologia da 
Informação DATACI e Carlos Eduardo Chieppe – Procurador 
Dinâmica Telecomunicações Eireli – EPP.

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: Processo de Dispensa de Licitação.
BASE LEgAL: art. 24, inc. II c/c §1.º, da Lei n.º 8.666/93.
CONTRATANTE: Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim – DATACI – CNPJ: 31.720.485/0001-
11.
CONTRATADA: VS DATA Comércio & Distribuição LTDA – 
CNPJ: 07.268.152/0001-19.
OBJETO: Aquisição de 60 unidades de Fita LTO5 para Backup.
VALOR gLOBAL: R$ 7.428,00 (sete mil, quatrocentos e vinte 
e oito reais).
RATIFICAÇÃO: em 11/06/2018, por: Carlos Henrique Salgado 
– Diretor Presidente DATACI.
FONTE DE RECURSOS: Próprio.
PROCESSO: 45-20384/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
14/2018.
CONTRATANTE: Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim – DATACI – CNPJ: 31.720.485/0001-
11.
CONTRATADA: Wagner Luis dos Santos – ME CNPJ: 
06.056.026/0001-38.
OBJETO: ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do Contrato 14/2018 em razão do acréscimo do objeto 
inicialmente contratado, no valor de 2.250,00 (dois mil duzentos e 
cinquenta reais).
VALOR gLOBAL: Até o limite de 11.250,00 (onze mil duzentos 
e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2018.
SIgNATÁRIOS: Carlos Henrique Salgado – Diretor Presidente 
DATACI, Marcelo Vivacqua  - Diretor de Tecnologia de Gestão 

DATACI, Marcelo Azeredo Cornelio – Diretor de Tecnologia da 
Informação DATACI e Wagner Luis dos Santos - proprietário 
Wagner Luis dos Santos – ME.
PROCESSO: 45-1698/2018.

AT O S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I V O  M U N I C I PA L

PORTARIA Nº 197/2018.

TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR 
PARA O EXERCÍCIO DE CARgO EM COMISSÃO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, RESOLVE: 

1º - Tornar sem efeito, a Portaria n.º 187/2018, quanto à nomeação 
da Assessora de Gabinete Parlamentar (AGP), abaixo, lotada no 
Gabinete da Vereadora Renata Fiório:

ORD ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE 
TRABALHO

01 ANA LUCIA TEIXEIRA DE CARVALHO AGP 06 Externa

2º - Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de junho de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIgUES
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 366/2018

INSTITUI A COMENDA “LEOPOLDINO FONSECA” - 
“DINO FONSECA” NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Presidente Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º. - Fica instituída a Comenda “LEOPOLDINO FONSECA” 
- “DINO FONSECA”, no âmbito da Câmara Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim. 

Art. 2º. - Essa Comenda visa homenagear anualmente 19 
(dezenove) Vigilantes, que se destacaram no âmbito de Cachoeiro 
de Itapemirim. 

Art. 3º. - Serão indicados até o dia 15 (quinze) de junho do 
ano vigente, visto que conforme a Lei Federal 13.136/2015 de 
17/06/2015 e a Lei Estadual 9.846/2012 de 05/06/2012, comemora-
se o “Dia Estadual do Vigilante” e o “Dia Nacional do Vigilante”, 
no dia 20 de junho de cada ano. 

Art. 4º. - A entrega da Comenda ocorrerá, em Sessão Solene da 
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Câmara Municipal, na festividade de aniversário do município. 

Art. 5º. - A forma da insígnia e demais honrarias a serem 
concedidas ao agraciado serão definidas pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal em regulamento próprio. 

Art. 6º. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 05 de junho de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIgUES
Presidente

I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O

COMUNICADO

BIOLOGIC LABORATÓRIOS DE ANALISES CLÍNICAS 
LTDA ME, CNPJ Nº 05.485.029/0005-58, torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMA a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, por 
meio do protocolo n° 25148/2015 e Licença de Operação  - LO, 
por meio do protocolo n° 25148/2018, para a atividade (23.02) – 
Laboratório de análises clínicas sem manipulação de substâncias 
radioativas e que não realiza análises microbiológicas. Localizada 
na Rua Estrela do Norte, n° 22, Sla 102, Sumaré, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.
NF: 4376

COMUNICADO

DSA COLORADO GRANITOS EIRELI, CNPJ Nº 
07.471.996/0001-62, torna público que OBTEVE da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a PRORROGAÇÃO 
da Licença de Operação - LO Nº 049/2009, com validade até 20 
de maio de 2022, para a atividade (03.04) – Desdobramento e/
ou polimento e/ou corte e aparelhamento de rochas ornamentais, 
quando associados entre si. Localizada à Est. Morro Grande 
x São Joaquim, Distrito Ind. São Joaquim, s/n°, Cachoeiro de 
Itapemirim-ES.
NF: 4377

COMUNICADO

BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A, CNPJ Nº 32.179.822/0006-
82, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMA, a PRORROGAÇÃO da Licença de 
Operação - LO Nº 143/2014, através do processo n° 2150966, 
com validade até 25 de abril de 2022, para a atividade (24.03) – 
Lavagem de veículos. Localizada à Rod. Engenheiro Vivácqua, 
BR 482, n° 163, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 4378

COMUNICADO

EDGAR DIAS DA CONCEIÇÃO – MEI, CNPJ Nº 
28.179.401/0001-70, torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença de Operação 
Corretiva – LOC, através do protocolo nº 9229/2018, para a 
atividade (24.03) – Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores. Localizada à Av. Alcino Domingos 
Dadalto, n° 45, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 4379

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

www.cachoeiro.es.gov.br

VAMOS COMBATER A DENGUE
 

Como COMBATER a Dengue 
(Denuncie – 3155-5711)

•Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus 
velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das 
chuvas e colocados para coleta de lixo. 

•Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre 
limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a 
água acumulada das chuvas no terraço. 

•Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em 
casa planta que acumulam água nas folhas, como 
bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir 
a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada. 

•Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave 
e escove bem os recipientes para remover os ovos do 
mosquito que podem esta colados nas paredes. 

•Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as 
sempre de boca para baixo e em lugares cobertos. 

•Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, poços, 
latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada 
ou saída de mosquitos. 

•Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de 
animais, lavando-os com escova ou bucha. 

 

Lembre-se: a prevenção é sempre o
 melhor remédio 
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