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educação e de saúde, com recursos próprios da prefeitura. 
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Obras em escolas municipais e unidade de 
saúde recebem vistoria

A escola Olga Dias, em construção no Cel. Borges, foi uma das visitadas; será a maior unidade da rede municipal

Na manhã desta quarta-feira (16), o 
prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor 
Coelho, fez visita técnica a obras realizadas, 
atualmente, em benefício das áreas de 
educação e de saúde, com recursos próprios 
da prefeitura. Ele esteve acompanhado 
de secretários municipais, vereadores e 
profissionais da imprensa local.

O primeiro local a receber a vistoria foi a 
escola municipal Prof.ª Juracy Cruz, no bairro 
São Luiz Gonzaga, que passa por reforma, 
ampliação e construção de sistemas modernos 
de proteção contra descargas atmosféricas e 
incêndio. Os serviços deverão ser finalizados 
em até 60 dias. 

Outra unidade de ensino visitada foi a 
Carin Tanure, no bairro Bela Vista, que 
também é contemplada com reforma, 
ampliação e construção de sistemas contra 
descargas atmosféricas e incêndio, além de 
adequações em acessibilidade. A conclusão 
das intervenções deverá ocorrer até o mês de 
abril. 

“Estou feliz com o andamento dessas obras, 
que, certamente, dentre outros benefícios,  
proporcionarão um ambiente escolar cada 
vez melhor para os alunos. Outras escolas 
também estão recebendo melhorias. Vamos 
melhorar, sensivelmente, a estrutura da rede 
municipal”, destacou Victor Coelho.

Recebeu visita, ainda, a nova escola Olga 
Dias, no bairro Coronel Borges, que é erguida 
com recursos próprios da prefeitura, que 
chegam a R$ 4 milhões. A previsão é de que 
o prédio, que será o maior da rede municipal, 
fiquem pronto até maio.

Agendamento online: carteira de identidade com 
hora marcada e sem fila

Há oito meses, não é mais necessário enfrentar 
fila na Casa do Cidadão de Cachoeiro para dar 
entrada no processo de emissão da carteira de 
identidade, graças ao sistema de agendamento on-
line implantado pela prefeitura em parceria com 
a Dataci, empresa de tecnologia da informação 
do município, e o governo estadual. 

Desde então, mais de 8 mil agendamentos já 
foram feitos por meio da ferramenta, que permite 
ao usuário marcar, pelo site agendamento.
cachoeiro.es.gov.br, o dia e o horário para o 
atendimento na unidade, que funciona na avenida 
Beira Rio, junto à agência do Sine. No local, é 
fornecida a primeira e segunda via do documento 
de identidade e o atestado de bons antecedentes.

De acordo com o coordenador da Casa do 
Cidadão, Aissam El Aridi, além de agilizar o 
processo, o sistema possibilitou a ampliação 
do número de atendimentos. “Realizávamos 
um total de 300 atendimentos por semana. 
Atualmente, são mais de 400, uma média de 80 
pessoas por dia”, explica.

Para otimizar ainda mais o serviço, o 
coordenador ressalta que é importante que o 
usuário da ferramenta, ao não poder comparecer 
ao horário marcado, informe à Casa do Cidadão 
com máxima antecedência, para disponibilização 
da vaga a outros usuários. 

Aprovação
A estudante Natália Faria precisou utilizar o 

serviço no final do ano passado. Segundo ela, seu 
documento, que era provisório, tinha data para 
ser renovado e o agendamento foi muito eficaz. 
“Ajudou muito, porque otimizou meu tempo e 
não precisei ficar na fila. Agendei para o período 
da tarde e fui atendida no horário marcado”, 
disse.

Agendamento
Para fazer o agendamento, basta acessar 

agendamento.cachoeiro.es.gov.br, selecionar a 
categoria “SINE- Documentos” e, em seguida, 
escolher um dos serviços: emissão de carteira 

de identidade (manhã ou tarde) ou emissão de 
atestado de antecedentes. Depois, o usuário deve 
escolher data e horário disponíveis no sistema e 
preencher os dados pessoais. 

Idosos e pessoas com deficiência não precisam 
de agendamento, pois têm guichê exclusivo para 
atendimento presencial na Casa do Cidadão. 
Pessoas que não possuem acesso à internet 
móvel ou fixa também podem agendar no local, 
das 8h às 14h, de segunda a sexta.

Outros serviços com agendamento online
Pelo endereço agendamento.cachoeiro.

es.gov.br, também é possível agendar serviços 
da Secretaria Municipal de Saúde – vacinação, 
consultas de puericultura (Saúde da Criança), 
exame preventivo (Saúde da Mulher) e avaliação 
para ingresso no Programa de Controle de 
Tabagismo – e da Secretaria Municipal de 
Fazenda – atendimentos relacionados à Dívida 
Ativa, ao ITBI/Nota Fiscal Avulsa e ao Cadastro 
Mobiliário ou Imobiliário.

A unidade terá três pavimentos e contará 
com 13 salas de aula; pátio; estacionamento; 
despensa; lactário; solário; lavanderia; 
auditório; cozinha; refeitórios; área de serviço 
e salas multiusos - de leitura, de professores, 
de coordenação, de informática, de direção e 
de secretaria. A estimativa é que passem a ser 
atendidos, ali, até 520 alunos.

“É com alegria e satisfação que vejo o 
avanço das obras na Olga Dias, de que a 
comunidade precisa. Tudo é feito sob os 

padrões do Ministério da Educação. Nossas 
expectativas, portanto, são as melhores”, 
avaliou Cristina Lens, secretária municipal de 
Educação, que acompanhou as visitas.

A agenda de visitas se encerrou na unidade 
básica de saúde do bairro Alto União, na qual 
são feitos serviços de construção de novos 
muros, de troca de pisos e de repintura, que 
serão concluídos em até 30 dias. Diversas 
outras unidades receberão manutenção 
corretiva e preventiva nos próximos meses.
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Agersa apresenta ações de 2018 em audiência 
pública

Na área de saneamento, autarquia vai apresentar resultados do projeto Tratar

A Agência Municipal de Regulação de 
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 
Itapemirim (Agersa) realizará, no próximo dia 
22, a audiência pública para apresentação das 
ações que realizou em 2018. Será às 19h, no 
auditório da Associação Comercial, Industrial e 
de Serviços (Acisci) do município. 

A autarquia municipal atua na fiscalização e na 
regulação dos serviços de transporte coletivo e de 
água e esgoto, concedidos pelo município. 

Na área de saneamento, a agência apresentará, 
dentre outros dados, os resultados do projeto 
Tratar, dedicado a separar a rede de esgoto da 
rede pluvial, para redução do lançamento de 
dejetos no Rio Itapemirim e demais corpos 
hídricos.

“Mais de 36 quilômetros de redes já foram 
conectados ao sistema de tratamento. Para 2019, 
prevemos a execução de obras em 45 trechos, 
que somam, aproximadamente, 11.029 metros 
de redes, visando à extinção de pontos de 
lançamentos diretos de esgoto na drenagem e em 
curso hídrico”, antecipa o diretor-presidente da 
Agersa, Vanderley Teodoro de Souza. 

Quem comparecer à audiência, que será 
realizada em cumprimento à Lei Municipal 
nº 6537/2011,  conhecerá melhor as medidas 
tomadas pela autarquia em favor da qualidade do 
serviço de transporte público.

Serviço:

Audiência pública anual da Agersa

Dia 22 de janeiro, às 19h, no Auditório da 
Acisci - rua Bernardo Horta, 338, Guandu, 
em cima do Mercado Quincas Leão 
(Mercado da Pedra)

A ouvidoria é um canal de comunicação entre o 
cidadão e a prefeitura com a finalidade de receber 

manifestações como: sugestões, reclamações,
denúncias e elogios.
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O que você tiver para falar, 
a Prefeitura quer ouvir

OUVIDORIA
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Revitalização na rua Estrela do Norte terá 
homenagem ao clube

Via vai ganhar intervenções artísticas e uma calçada da fama com nomes de ex-jogadores

A Secretaria de Obras de Cachoeiro (Semo) 
iniciou, nesta semana, no bairro Sumaré, os 
serviços para revitalização do trecho da rua 
Estrela do Norte sob o viaduto da rua Dr. Raulino 
de Oliveira. As melhorias são complementares à 
reforma do elevado, que está em andamento.

Elaborado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (Semdurb), o projeto 
de requalificação urbanística na via inclui 
intervenções artísticas relativas ao Estrela do 
Norte Futebol Clube cujo estádio fica a poucos 
metros dali. Haverá, também, a construção de 
uma calçada da fama com nomes de jogadores 
que defenderam o tradicional time, que 
completou 103 anos nesta quarta-feira (16).

A Semo já iniciou a pintura de um painel alusivo 
ao clube em uma das paredes sob o viaduto e a 
remoção do antigo piso do passeio no trecho que 
será reformulado. A prefeitura também planeja 
construir, no local, uma passarela que ligará a rua 
à parte de cima do viaduto.

Novos guarda-corpos e pilares restaurados
Já as obras no elevado são conduzidas por 

empresa contratada, que já restaurou os pilares 
de sustentação e está finalizando a colocação de 
novos guarda-corpos.

Com a conclusão da reforma e das melhorias 
na rua Estrela do Norte, o viaduto receberá o 
nome de “Viaduto do Agulha”, em homenagem 
a Luiz “Agulha” Gonzaga Martins Siqueira, 
carismática figura popular de Cachoeiro, falecida 
em 2015, que vivia naquela região.

A prefeitura investe, na reforma, R$ 70.037,99 
do seu Programa de Investimentos, que reserva 
R$ 55 milhões em recursos próprios para 
aplicação nas áreas de infraestrutura, educação, 
saúde, agricultura, cultura, turismo, esporte e 
lazer.

Outras áreas passam por revitalização
Outras áreas públicas da região central 

Banho no rio Itapemirim é arriscado, alerta Defesa Civil
Com o calor forte neste início de ano, é comum 

que alguns moradores de Cachoeiro ou visitantes 
se aventurem em banhos no rio Itapemirim. 
No entanto, a Defesa Civil do município não 
recomenda a prática, mesmo nos pontos de 
aparente mansidão das águas, pelo risco real de 
afogamento. 

O coordenador do órgão, Francisco Inácio 
Daroz, explica que existem áreas de sucção e 
pedras, muito presentes na formação do rio, que 
podem prender ou machucar os banhistas. “Não 
é possível ver ou perceber isso da superfície, o 
que é ainda mais perigoso”, salienta. 

Ainda de acordo com ele, embora o rio 
aparente calmaria, é preciso ter cautela. “Como 
estamos em um período sem chuvas, o fluxo 
da água está menos intenso, mas a correnteza 
nos pontos mais profundos continua forte. É 

Mesmo nos pontos de aparente mansidão das águas, há 
risco de afogamento

imprevisível”, afirma o coordenador. 
Segundo Daroz, nenhuma ocorrência de 

afogamento no Itapemirim foi registrada pelo 
órgão neste ano, mas houve casos em 2018. Ele 
lembra que o socorro, nesse caso, é prestado pelo 
Corpo de Bombeiros, que deve ser acionado pelo 
telefone 193.

Segurança e cuidado em outros locais
Para quem deseja se refrescar e encontrar 

lugares mais seguros, Cachoeiro oferece opções. 
Piscinas e poços naturais, além das cachoeiras, 
como por exemplo a Cachoeira Alta, no distrito 
de São Vicente, são algumas delas. Mesmo assim, 
é indispensável tomar os devidos cuidados.

Buscar se informar sobre o local, escolher 
locais em que tenham a presença de salva-vidas, 
usar boia, evitar áreas profundas e correntezas e 

A ouvidoria é um canal de comunicação entre o 
cidadão e a prefeitura com a finalidade de receber 

manifestações como: sugestões, reclamações,
denúncias e elogios.
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a Prefeitura quer ouvir

OUVIDORIA

de Cachoeiro estão sendo revitalizadas pela 
prefeitura. A praça Visconde de Matosinhos, nas 
proximidades do Museu Ferroviário Domingos 
Lage (antiga estação), ganhará ampla calçada; 
paisagismo com plantas e outros elementos 
ornamentais; melhorias na iluminação e um ponto 
de apoio para órgãos de segurança e serviços de 
emergência. Além disso, peças remanescentes do 
viradouro da antiga ferrovia, aterrado no local, 
serão recuperadas. 

Também estão em curso as obras da primeira 
etapa da requalificação urbana da rua Capitão 
Deslandes. Nessa fase, será feita a substituição 
do pavimento da via. O asfalto dará lugar a blocos 
intertravados de concreto, garantindo benefícios 
como a redução da temperatura ambiente em até 
5 graus; a diminuição da velocidade dos veículos, 

oferecendo mais segurança aos pedestres, 
muito numerosos em função do comércio no 
local; maior durabilidade e permeabilidade do 
pavimento, que reduz riscos de alagamentos e a 
sobrecarga do sistema de drenagem. A segunda 
etapa do projeto é a revitalização das calçadas. 

A revitalização de espaços públicos de 
Cachoeiro foi intensificada em 2018, com a 
reforma de 17 quadras e ginásios esportivos e 
a instalação de quatro novas academias ao ar 
livre do projeto Espaço Viva Mais em praças 
dos bairros Aeroporto e Paraíso e dos distritos 
de Itaoca e Soturno. No bairro Arariguaba, a 
Praça da Paz recebeu nova pintura e melhorias 
no paisagismo, assim como o canteiro central da 
avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em toda a 
sua extensão.

não exagerar na ingestão de bebidas alcoólicas 
são dicas fornecidas pela Defesa Civil.



P O D E R  E X E C U T I V O

D i  á r i  o  O f i  c  i  a l
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO  LIV - Cachoeiro de Itapemirim  -  quinta–feira – 17 de janeiro de 2019  -  Nº 5743 

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

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

DECRETO Nº 28.267

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

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar, a pedido, do respectivo cargo em comissão, o 
servidor abaixo mencionado, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD, a partir de 02 de janeiro de 2019, 
conforme segue:

SERVIDOR CARGO EM COMISSÃO PADRÃO LOTAÇÃO

DIEGO DA SILVA LUCAS Coordenador de Patrimônio 
Imobiliário C 4 SEMAD

Art. 2° Exonerar a servidora abaixo mencionada, do respectivo 
cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD, a partir de 17 de janeiro de 2019, 
conforme segue:

SERVIDORA CARGO EM COMISSÃO PADRÃO LOTAÇÃO

NúbIA SOARES FERREIRA Assessora Técnica de Nível Médio C 5 SEMAD

Art. 3° Tornar sem efeito, a partir de 02 de janeiro de 2018, 
a nomeação de Nathália Moreira Casagrande Spino para o 
exercício do cargo em comissão de Assessora Técnica de Nível 
Superior, Padrão C 3, com lotação na Procuradoria Geral do 
Município – PGM, constante do artigo 3° do Decreto n° 28.230/18. 

Art. 4° Nomear as servidoras abaixo relacionadas para exercerem 
os respectivos cargos em comissão, em conformidade com os 
padrões de remuneração citados, lotadas na Procuradoria Geral do 
Município – PGM, a partir de 17 de janeiro de 2019, fixando-lhes 
o vencimento mensal estabelecido nos termos da Lei n° 7516/17:

SERVIDORA CARGO EM COMISSÃO PADRÃO LOTAÇÃO

NATHÁLIA MOREIRA 
CASAGRANDE SPINO

Assessora Técnica de Nível 
Médio C 5 PGM

NúbIA SOARES FERREIRA Assessora Técnica de Nível 
Superior C 3 PGM

(Procon)

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2019.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 036/2019 

ALTERA DISPOSITIVOS DA PORTARIA Nº 240/2018, QUE 
CRIA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) QUE ATENDEREM AOS 
EDITAIS DE CHAMAMENTO PúbLICO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR - SEMAI E 
DESIGNA SERVIDORES. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
INTERIOR do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 27.446 
de 29/12/2017, tendo em vista o que consta no Seq. 2-804/2019, 
resolve:

Art. 1º. O Art. 2º, da Portaria nº 240, de 06 de abril de 2018, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. (…)
(...)
(...)
Marco Antônio Carvalho de Oliveira”

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2019. 

CLEITON DE CASTRO RODRIGUES
Secretário Municipal de Agricultura e Interior em Exercício

(Decreto nº 28.181)
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

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 TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades do GABINETE 
DO PREFEITO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO – SEMAD, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E INTERIOR – SEMAI, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SEMCULT, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO – SEMDEC, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SEMSET, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES, 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME, 
da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFA, 
da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA, 
da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES 
– SEMTRA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
– SEMO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
URBANOS – SEMSUR, da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO – SEMGOV, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMESP 
e da SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E 
ANÁLISE DE CUSTOS – SEMMAC.
CONTRATADA:  TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ObJETO: Aditar o valor do contrato nº 033/2018, firmado em 
16/02/2018, para dar continuidade a contratação de empresa de 
telefonia fixa comutada (stfc), nas modalidades de serviço de 
ligações locais de longa distância longa distância internacional 
visando atender à demanda da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim.
VALOR: Fica acrescido em R$ 33.825,00 (trinta e três mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais) o valor do contrato originário, 
passando de R$ 505.136,88 (quinhentos e cinco mil, cento e 
trinta e seis reais, oitenta e oito centavos) para R$ 538.961,88  
(quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e 
oitenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente termo, para o exercício de 2018, correrão com Recursos, 
a saber:
DOTAÇÃO:1702.1236517362.132.33903950
FICHA-FONTE:03439 – 11010006 – MDE – PRE ESCOLA
DOTAÇÃO:1703.1236117362.127.33903950
FICHA-FONTE:03611 – 11010001 - MDE
DOTAÇÃO:1702.1236517362.132.33903950
FICHA-FONTE:03438 – 11010005 – MDE CRECHE
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária 
de Gabinete, Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de 
Administração, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário 
Municipal de Agricultura e Interior, Fernanda Maria Merchid 
Martins Moreira – Secretária Municipal de Cultura e Turismo, 
Andressa Colombiano Louzada – Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Athos Alves – Secretário Municipal 

de Segurança e Trânsito Interino , Márcia Cristina Fonseca Bezerra 
– Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Andréa Lugon 
Rigon – Secretária Municipal de Educação Interina, Eder Botelho 
da Fonseca – Secretário Municipal da Fazenda, Luiz Carlos Z. 
da Silva Jr. – Procurador Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, 
Milas Aldrin Andrade de Paula Alves – Secretário Municipal de 
Meio Ambiente Interino, Marcello Pinto Rodrigues – Controlador 
Geral do Município, Maycon Almeida Costa – Secretário 
Municipal de Gestão de Transportes Interino, José Santiago de 
Lima – Secretário Municipal de Obras, Paulo José de Miranda – 
Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Paulo José de Miranda 
– Secretário Municipal de Governo, Jonei Santos Petri – Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Lilian Siqueira da Costa 
Schmidt – Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Alexandro 
da Vitória – Secretário Municipal de Modernização e Análise 
de Custos, Bruno Ferreira Alegro e Marcuse Moreira Santos – 
Procuradores da Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº 1– 33.685/2018

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 005/2019.
CONTRATADA: VIAÇÃO SUDESTE LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.
ObJETO: Aquisição de vale-transporte intermunicipal, para 
atender aos servidores municipais lotados na SEMUS, que residem 
longe do local de trabalho, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUS.
VALOR: R$ 169.891,80 (cento e sessenta e nove mil, 
oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente 
contrato correrão com Recursos Próprios - Saúde, à conta das 
dotações orçamentárias:
Órgão/Unidade: 16.02
Ficha: 2586
Projeto/Atividade: 1012216312.109 – Gestão Administrativa da 
Saúde
Fonte de Recursos: 12010001 – Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.64 – Vale-Transporte
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.
SIGNATÁRIOS: Luciara Botelho Moraes Jorge – Secretária 
Municipal de Saúde, Joaquim Antônio Carlette – Sócio da 
Contratada e Jersílio Cypriano – Sócio da Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº1-37.817/2018.

EXTRATO DE INEXIGIbILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: VIAÇÃO SUDESTE LTDA.
ObJETO: Aquisição de vale-transporte intermunicipal, para 
atender aos servidores municipais lotados na SEMUS, que residem 
longe do local de trabalho, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUS.
VALOR: R$ 169.891,80 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos 
e noventa e um reais e oitenta centavos).
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Artigo 25,Caput.
PROCESSO: Prot. Nº 1-37.817/2018.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019 - FMS - Pregão nº 51-36/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA. 
ObJETO: Aquisição de máquinas, utensílios, aparelhos e equipamentos diversos. 

Lote Descrição do objeto Marca Unidade Quantidade 
Total 

registrada Valor Unitário Valor Total 
 

4  
Ar condicionado  
*aparelho de ar condicionado tipo split, capacidade de 
potência 24.000 btu/h, 220 volts, filtro anti-bactérias, 
regulagem de ventilação, controle remoto total que 
contempla todas as funções do aparelho; funções: smart 
(ajusta 
Automaticamente a temperatura, deixando o ambiente 
climatizado), turbo, timer, sleep, swing (ajuste 
automático da direção do fluxo de ar), no mínimo 3 
modos de funcionamento: refrigeração, ventilação e 
desumidificação; silencioso, selo 
Procel, classificação a, baixo consumo de energia, 
garantia mínima de 3 anos para defeitos de fabricação e 
de material. Instalação a cargo do fornecedor, com 
fornecimento de todos os itens necessários, incluindo 
materiais elétricos, cabos, suportes, colocação do 
aparelho e demais itens que se fizerem necessários. 
 

 
ELGIN 
ECO 
ATUALLE 
36.000BT
U/H 220V 

 
UND 

 
7 

 
R$ 3.014,28 

 
R$ 

21.099,96 

 
6  

Ar condicionado  
*aparelho de ar condicionado tipo split, capacidade de 
potência 36.000 btu/h, 220 volts, filtro anti-bactérias, 
regulagem de ventilação, controle remoto total que 
contempla todas as funções do aparelho; funções: smart 
(ajusta automaticamente a temperatura, deixando o 
ambiente climatizado), turbo, timer, sleep, swing (ajuste 
automático da direção do fluxo de ar), no mínimo 3 
modos de funcionamento: refrigeração, ventilação e 
desumidificação; silencioso, selo procel, classificação c, 
b ou a, baixo consumo de energia, garantia mínima de 3 
anos para defeitos de fabricação e de  material. 
Instalação a cargo do fornecedor, com fornecimento de 
todos os itens necessários, incluindo materiais elétricos, 
cabos, suportes, colocação do aparelho e demais itens 
que se fizerem necessários. 
 

 
ELGIN 
ECO 
ATUALLE 
36.000BT
U/H 220V 

 
UND 

 
9 

 
R$ 4.777,77 

 
R$ 

42.999,93 

 
19  

Geladeira/refrigerador 280 litros - vertical com 01 porta, 
com capacidade total de no mínimo 280 litros, possuir 
descongelamento automático (degelo seco), controle 
externo de temperatura para evitar a abertura da porta, 
possuir prateleiras da porta removíveis e reguláveis, 
sendo no mínimo 2 prateleiras para garrafas que 
comportam garrafas de até 2 litros; no mínimo 3 
prateleiras de grade multiposições no refrigerador, 
possuir gaveta removível; possuir pés niveladores; 
possuir iluminação interna; não conter cfc; alimentação 
elétrica: 110v, o cabo de ligação elétrica (rabicho) deve 
ter comprimento mínimo de 1,5m, possuir nível a em 
eficiência energética, cor branca. Manual de instruções 
em português. Garantia mínima de 01 ano. 
 

 
CONSUL 
CRB36A
BBNA 

 
UND 

 
29 

 
R$ 1.672,40 

 
R$ 

48.499,60 

 
22  

Nobreak  *com no mínimo 1.200va (600w); 
Suportar no mínimo 2 pcs com monitor lcd ou led de 19 
polegadas; 
Autonomia mínima de 30 minutos com carga de 1 pc 
com monitor crt;  
Proteção contra surtos; 
Alarmes sonoros; 
Mínimo de 6 tomadas de saída com proteção da bateria; 
Tipo de bateria: selada; 
Quantidade de baterias instaladas: no mínimo 2; 
Fator de potência de no mínimo 0,5; 
Vida útil da bateria: de no mínimo 2 anos; 
Modelo das baterias: 12v, 7a cada; 
Partida a frio, podendo ser ligado na ausência de 
energia; 
Reinicialização automática;  
Porta de comunicação usb com possibilidade para 
software de gerenciamento; 
Modelo bivolt automático na entrada (127/220v); 
Tensão de saída de 127v; 
Bateria substituível pelo usuário; 
Sistema de auto-teste; 
Estabilizador interno com 5 estágios de regulação; 

 
TS 
SHARA 
UPS 
COMPAC
T 1200 
VA 
BIVOLT 

 
UND 

 
54 

 
R$ 509,25 

 
R$ 

27.499,50 
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Proteção de sobrecarga: desliga-se automaticamente 
caso a sobrecarga exceda 110% do nominal; 
Cor do gabinete: grafite ou preto; 
Painel traseiro: 6 tomadas (no mínimo) com proteção e 
atuação do 
Nobreak. 
 

 
23  

Nobreak *com no mínimo 2.200va (1980w); 
Suportar no mínimo 2 pcs com monitor crt de 19 
polegadas (tubo) e 1 impressora; 
Autonomia mínima de 30 minutos com carga de 1 pc 
com monitor crt; 
Proteção contra surtos; 
Alarmes sonoros; 
Mínimo de 6 tomadas de saída com proteção da bateria; 
Tipo de bateria: selada; 
Quantidade de baterias instaladas: no mínimo 2; 
Fator de potência de no mínimo 0,5; 
Vida útil da bateria: de no mínimo 2 anos; 
Modelo das baterias: 12v, 7a cada; 
Partida a frio, podendo ser ligado na ausência de 
energia; 
Reinicialização automática; 
Porta de comunicação usb com possibilidade para 
software de gerenciamento; 
Modelo bivolt automático na entrada (127/220v); 
Tensão de saída de 127v; 
Bateria substituível pelo usuário; 
Sistema de auto-teste;  
Estabilizador interno com 5 estágios de regulação; 
Proteção de sobrecarga: desliga-se automaticamente 
caso a sobrecarga exceda 110% do nominal; 
Cor do gabinete: grafite ou preto; 
Painel traseiro: 1 data port de comunicação 
6 tomadas (no mínimo) com proteção e atuação do no-
break 
Disjuntor ou porta fusível 
Painel frontal: 
Botão de liga/desliga 
Led indicador: de ligado (on line), estado da bateria e 
regulação da tensão ou display digital; 
Garantia mínima de 2 anos, incluindo bateria e queima 
provocada por surtos. 
 

 
TS 
SHARA 
UPS 
SENOID
AL 2200 
VA 

 
UND 

 
1 

 
R$ 1.010,00 

 
R$ 1.010,00 

 
25  

Televisor - *tv em cores 32”; 
Tela plana; 
Tecnologia da tela: led; 
Resolução mínima: hd; 
Conversor digital integrado; 
Função mute; 
Relógio; 
Closed caption; 
Potência de saída de áudio (rms): no mínimo 10w; 
Idioma do menu em português; 
Conexões mínimas: 
1 porta usb; 
1 entrada hdmi; 
1 entrada rf para tv aberta; 
1 entrada de av/vídeo componente; 
Itens inclusos: 
Base, controle remoto, pilhas, cabo de alimentação, 
manual do usuário em português;  
Garantia mínima de 12 meses. 
 

 
PHILCO 
PTV32D1
2D 

 
UND 

 
22 

 
R$ 972,72 

 
R$ 

21.399,84 

Valor total por extenso: Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos R$ 162.508,83 

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 16/01/2019. 
SIGNATÁRIOS: Luciara Botelho Moraes Jorge – Secretária Municipal de Saúde e Henrique Soares 
Ferreira – Procurador da Empresa. 
PROCESSO: Protocolos nº 51-25.345/2017, 51-26.015/2017, 51-36.154/2017, 51-41.582 e 
41.828/2017. 
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I PA C I

PORTARIA Nº 23/2019

AUTORIZA A RETOMADA DE FÉRIAS DE 
SERVIDORES.

A PRESIDENTE EXECUTIVA EM EXERCÍCIO 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 28.168/2018, 
RESOLVE:

Art. 1º -  Autorizar a retomada do gozo das férias dos servidores 
JACKSON JOSÉ CECCON, VALQUIRIA SALVADOR 
bERNAbE e bEATRIZ DE OLIVEIRA bRANDÃO, a partir 
de 16 de janeiro de 2019, para usufruírem os 18 (dezoito) dias de 
férias restantes a que têm direito. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário e esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 16 de janeiro de 2019.

CLEIDE SECHIM ZANDOMINEGUE
Presidente Executiva em exercício

PORTARIA Nº 24/2019

SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR.

A PRESIDENTE EXECUTIVA EM EXERCÍCIO 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 28.168/2018, 
RESOLVE:

Art. 1º -  Suspender o gozo das férias do servidor LUCAS 
MANOEL DA COSTA, a partir de 21 de janeiro de 2019, devendo 
o mesmo usufruir, em data futura, os 11 (onze) dias de férias a que 
têm direito. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário e esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 16 de janeiro de 2019.

CLEIDE SECHIM ZANDOMINEGUE
Presidente Executiva em exercício

PORTARIA Nº 25/2019

DESIGNA FISCAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA 
DE TONER, REFIL E KIT CILINDRO.

A PRESIDENTE EXECUTIVA EM EXERCÍCIO 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, do Decreto nº 26.697/2017 e do 
Decreto nº 28.168/2018, RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor público municipal JONATHAN 
FAZOLO NOÉ, ocupante do cargo de Coordenador de Área – 

Tecnologia da Informação, Padrão PC-TA3, para acompanhar 
e fiscalizar o Contrato de Prestação de fornecimento de recarga 
de toner, refil e kit cilindro, com a empresa contratada JOSÉ 
OSVALDO LOPES - MEI, nos termos do artigo 67 da Lei nº 
8.666/1993, conforme Contrato de nº 1/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 16 de janeiro de 2019.

CLEIDE SECHIM ZANDOMINEGUE
Presidente Executiva em exercício

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019

PROCESSO: 46- 211/2019.
RESPALDO LEGAL: ART.24, II, da Lei nº 8.666/93.
CONTRATADO: JOSÉ OSVALDO MEI, CNPJ sob o nº 
12.432.925/0001-90
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
ObJETO: Prestação de serviços de fornecimento de recarga de 
toner, refil e kit cilindro..
VALOR ESTIMADO: R$ 3.845,00 (três mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais).
NATUREZA DAS DESPESA: 3.3.90.30.17
DATA DA ASSINATURA: 4 de janeiro de 2019.
PRAZO: O prazo de vigência terá início na data da assinatura, 
e seu término se dará em 31 de dezembro de 2019, ou até que 
se esgote o objeto contratual, caso isto ocorra antes do prazo 
mencionado.
SIGNATÁRIOS: CLEIDE SECHIM ZANDOMINEGUE 
(Presidente IPACI em exercício), JOSÉ OSVALDO LOPES 
(Representante da Empresa JOSÉ OSVALDO LOPES MEI).

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de janeiro de 2019.

CLEIDE SECHIM ZANDOMINEGUE
Presidente Executiva em Exercício

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 1/2016

PROCESSO: 47-43650/2015
RESPALDO LEGAL: Art.57, II, da Lei nº 8.666/93.
CONTRATADO: CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - 
CCI, CNPJ sob o nº 10.518.988/0001-39.
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
ObJETO: Prorrogação do Contrato, que versa sobre a Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviço de Fornecimento de Créditos 
Eletrônicos de Vale-transporte.
DESPESA: 3.3.90.39.00
DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2018.
PRAZO: O prazo contratual fica prorrogado pelo período de 
12(doze) meses, iniciando em 7 de janeiro de 2019 e encerrando-
se em 6 de janeiro de 2020.
SIGNATÁRIOS: CLEUZEI MIRANDA SMARZARO 
MOREIRA (Presidente IPACI), EDUARDO MARTINS 
CARLETTE (Consórcio Cachoeiro Integrado - CCI).

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de janeiro de 2019.

CLEIDE SECHIM ZANDOMINEGUE
Presidente Executiva em Exercício
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A G E R S A

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE 
CONTRATO

Espécie: 1º Termo de Aditivo ao Contrato Administrativo nº 002/2018

Contratante: AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
de Cachoeiro de Itapemirim/ES

CNPJ Contratante: 03.311.730/0001-00

Contratada: COMPBRAS INFORMATICA LTDA

CNPJ Contratada: 07.445.749/0001-91

Objeto:
Prorrogação do Contrato Administrativo n° 002/2018, vigorando por mais 12 
(doze) meses, a contar de 30 de janeiro de 2019, encerrando-se em 29 de janeiro 
de 2020, conforme previsão da Cláusula 16.1 do Contrato. 

Valor global: R$ 6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais)

Valor mensal estimado: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

Data da assinatura: 14/01/2019

Vigência do contrato:

12 (doze) meses a contar do último dia subsequente a publicação do resumo no 
Diário Oficial do Município (29/01/2018), podendo ser prorrogado até o limite 
de 48 (quarenta e oito) meses conforme disposto no art. 57, inciso IV, da Lei n° 
8.666/1993.

Elemento de despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento: 33903912000 – Locação de Máquinas e Equipamentos 

Signatários: Vanderley Teodoro de Souza (Diretor Presidente da AGERSA) e Fábio Rainha 
Moreira (Representante legal da Contratada).

N° Processo: Processo n°: 76/2019 (Protocolo AGERSA: 1374350).

Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei n° 8.666/1993.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de janeiro de 2019.

VANDERLEy TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente

D ATA C I

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 – Pregão 
Eletrônico nº 22/2018 – ID: 747499
FORNECEDOR REGISTRADO: EDUARDO FADINI 
SILVESTRE ME.
ObJETO: AQUISIÇÃO DE PAINEL SETORIAL 120º 5GHZ 
16DBI E RÁDIOS 5.8GHZ COM ANTENA INTEGRADA 25 
DBI.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
Lote Item Descrição do objeto Unidade Quantidade 

Total registrada
Valor 

Unitário Valor Total 

02 01 Rádios 5.8GHZ com 
Antena Integrada 25 DBI Un 105 R$857,00 R$89.985,00

Valor total por extenso: Oitenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Companhia de Tecnologia da 
Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI.
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16/01/2019.
SIGNATÁRIOS: Carlos Henrique Salgado – Diretor Presidente 
DATACI, Marcelo Vivacqua  - Diretor de Tecnologia de Gestão 
DATACI, Elcio Paes de Sá Neto – Diretor de Tecnologia da 
Informação DATACI e Eduardo Fadini Silvestre – Proprietário 
Eduardo Fadini Silvestre ME.
PROCESSO: 45-30.229/2018.

 

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 vel-
hos ou mantenha-os bem guardados, longe das chu-
vas 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 substi-
tuir a água dos pratos de plantas por areia grossa mol-
hada. 

•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 ani-
mais, lavando-os com escova ou bucha. 

 

Lembre-se: a prevenção é sempre o
 melhor remédio 
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