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Comunidades do interior ganham 
nova rede de água tratada

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Com investimento da Prefeitura de 
Cachoeiro, a concessionária dos serviços 
de água e esgoto do município finalizou as 

obras de extensão de 7.067 metros de rede 
água tratada entre as localidades de Retiro 
e Safra. As visitas aos imóveis da região 

para iniciar o trabalho de ligação à nova rede 
deverão ser realizadas de terça (19) a sexta-
feira (22) da semana que vem.

ANO LV - Cachoeiro de Itapemirim - sexta - feira - 15 de maio de 2020 - Nº 6067

VEJA MAIS NOTÍCIAS

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Confira o cronograma de 
visitas do moto fumacê aos 
bairros de Cachoeiro

Cachoeirenses podem utilizar 
aplicativo para acionar 
Ouvidoria Municipal

Ponto de apoio do programa 
de auxílio emergencial 
atenderá em novo horário

Pag. 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CÂMARA MUNICIPAL

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito

prefeito@cachoeiro.es.gov.br

JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR
Vice-prefeito

gabinetevice@cachoeiro.es.gov.br

ALEXON SOARES CIPRIANO
Presidente

ELIO CARLOS SILVA DE MIRANDA
1º Secretário

ELY ESCARPINI
Vice-presidente

SÍLVIO COELHO NETO
2º Secretário

Conteúdo produzido pela Secretaria Municipal de Governo
Subsecretarias de Marketing e Jornalismo

Praça Jerônimo Monteiro, 28, Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - 29300-170 - Brasil
semcos.jornalismo@gmail.com / 28 3155-5341

Fotos: Márcia Leal e Arquivo PMCI

CLAUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA
Secretário de Administração

ROBERTSON VALLADÃO DE AZEREDO
Secretário de Agricultura e Interior

ALEXANDRO DA VITÓRIA
Secretário de Modernização e Análise de Custos

MYLENA GOMES LOPES
Controladora Geral do Município

FERNANDA M. MERCHID MARTINS MOREIRA
Secretária de Cultura e Turismo

FRANCISCO CARLOS MONTOVANELLI
Secretário de Desenvolvimento Econômico

MÁRCIA CRISTINA FONSECA BEZERRA
Secretária de Desenvolvimento Social

JONEI SANTOS PETRI
Secretário de Desenvolvimento Urbano

CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária de Educação

LILIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT
Secretária de Esporte e Lazer

MÁRCIO CORREIA GUEDES 
Secretário de Fazenda

LUANA CRISTINA DA SILVA FONSECA
Secretária de Gabinete

ÂNGELA DE PAULA BARBOZA
Secretária de Governo

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
Secretária 

de Meio Ambiente 

PAULO JOSÉ DE MIRANDA
Secretário de Obras

THIAGO BRINGER
Procurador Geral 

do Município

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária de Saúde

ATHOS ALVES
Secretário de Segurança (Interino)

VANDER DE JESUS MACIEL
Secretário de Serviços Urbanos

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-presidente da Agersa

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor-presidente da Dataci

GUILHERME CANUTO DE ANDRADE
Secretário de 

Gestão de Transportes (Interino)

EDER BOTELHO DA FONSECA
Presidente Executivo do Ipaci



15/05/202003 | Diário Oficial do Município de Cachoeiro

Confira o cronograma de visitas do moto fumacê 
aos bairros de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro iniciou, nesta 
semana, mais um ciclo de aplicação espacial 
de inseticida, por meio do serviço de “moto 
fumacê”, uma das medidas adotadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para 
combater o Aedes aegypti, transmissor de 
dengue, chikungunya e zika, e pernilongos.

As aplicações são realizadas das 5h 
às 8h30 e das 17h às 21h30. Cada área 
receberá o serviço quatro vezes, sendo uma 
por semana, até 6 de junho. Confirma o 
cronograma:

Segundas-feiras
Córrego do Óleo, Pôr do Sol, Rui Pinto 

Bandeira, Boa Vista, Aeroporto, Marbrasa, 
São Lucas, Central Parque, Waldir Furtado 
Amorim, Luiz Tinoco Fonseca, Boa Esperança, 
Caiçara, Coramara, Gilson Carone, Agostinho 
Simonato, Alto Monte Cristo e Monte Cristo.

Terças-feiras
Jardim Itapemirim, IBC, Jardim América, 

São Francisco de Assis, Parque Laranjeiras, 
Otto Marins, Nova Brasília, Santo Antônio, 
Alto Eucalipto, Zumbi, Teixeira Leite, Valão, 
Vila Rica e Maria Ortiz.

Quartas-feiras
Campo Leopoldina, Basiléia, Recanto, 

Centro, Guandú, Gilberto Machado, Paraíso, 
São Geraldo, Amarelo, Sumaré, Alto Amarelo, 
Amaral, Baiminas, Bela Vista, Costa e Silva, 
Nossa Senhora da Glória, Arariguaba, Monte 
Belo e União.

Quintas-feiras
Coronel Borges, São Luiz Gonzaga, 

Independência, Nossa Senhora Aparecida, 

Santa Helena, Ibitiquara, Nossa Senhora da Penha, 
Santa Cecília, Ferroviários, Aquidaban, Abelardo 
Machado, Ilha da Luz, Novo Parque, Bom Pastor, 
Fé e Raça e Rubem Braga.

Sextas-feiras
Village da Luz, Sambra, Santo Antônio (interior), 

Soturno, Gironda, Alto Moledo, Córrego Vermelho, 
Itaoca, Valão de Areia (Itaoca), Córrego dos Braz, 
Córrego dos Monos, São Joaquim, Coutinho, 
Pacotuba, Burarama e Conduru.

As aplicações são realizadas das 
5h às 8h30 e das 17h às 21h30 

Comunidades do interior ganham nova rede 
de água tratada

Com investimento da Prefeitura de Cachoeiro, 
a concessionária dos serviços de água e esgoto do 
município finalizou as obras de extensão de 7.067 
metros de rede água tratada entre as localidades 
de Retiro e Safra. As visitas aos imóveis da região 
para iniciar o trabalho de ligação à nova rede 
deverão ser realizadas de terça (19) a sexta-feira 
(22) da semana que vem. No total, poderão ser 
beneficiadas 50 residências, 15 indústrias e cinco 
estabelecimentos comerciais.

Para que o imóvel seja ligado à rede de água tratada, 
é preciso que o proprietário formalize o pedido junto 
à concessionária, o que poderá ser feito durante as 
visitas. Será preciso ter em mãos documentos que 
comprovem a titularidade do imóvel: recibo de 
compra e venda ou escritura; cópia do CPF e de um 
documento de identidade do proprietário.

A ampliação da rede de água tratada, que abrange 
seis localidades, foi possibilitada com a incorporação 
de áreas ao contrato de concessão dos serviços de água 
e esgoto, efetivada por meio de termo aditivo assinado 
pela Prefeitura de Cachoeiro. O objetivo é levar água 
tratada para regiões do interior atualmente abastecidas 
com caminhões-pipa ou mananciais locais.

Nesta semana, foram iniciadas as obras de 
ampliação da rede na localidade de Morro Grande 
(Monte Líbano), que ganhará 2.167 metros de rede. 

Também já houve construção de parte dos 8.839 
metros de nova rede em Timbó I e estão em andando 
as intervenções na localidade de Km 9, no distrito de 
Conduru (5.152 metros de nova rede). Em breve, será 
iniciado o trabalho em Alto Gironda (735 metros de 
rede). A previsão é de que todas as intervenções sejam 
concluídas até o fim de 2020.

“Mesmo em meio à pandemia, as obras 
continuam. A concessionária está entrando em 
contato com os moradores da região de Retiro, 
e os atendentes farão as visitas devidamente 
identificados e tomando todos os cuidados 
sanitários”, afirma o diretor-presidente da Agência 
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados (Agersa) Vanderley Teodoro de Souza.

“Essas extensões de rede de água tratada são uma 
demanda muito importante dessas comunidades 
rurais, que terão um grande avanço em qualidade de 
vida. Com todos os grandes desafios atuais, estamos 
conseguindo avançar em obras essenciais para a 
população”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Ampliação
As obras de ampliação de rede água tratada tiveram 

início em setembro de 2019. Para a execução, a 
Prefeitura de Cachoeiro optou pela modalidade de 
subvenção para investimentos, que desonera o valor 

orçado pelo prestador de serviços, devido à não-
incidência de tributos sobre os custos das obras – 
resultando na redução do orçamento da obra à metade. 
Os trabalhos são acompanhados pela Secretaria 
Municipal de Obras.

Obras foram concluídas em Retiro e 
iniciadas em Morro Grande
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Cachoeirenses podem utilizar aplicativo para 
acionar Ouvidoria Municipal

 O aplicativo de celular “TodosJuntos”, da 
Ouvidoria Geral de Cachoeiro de Itapemirim, 
tem aproximado os cachoeirenses dos serviços 
municipais nesses dias de isolamento social, 
motivado pela pandemia do novo coronavírus. 
Já foram atendidas mais de 250 solicitações por 
meio da ferramenta, lançada há pouco mais de 
um mês pela Prefeitura.

Por meio do app, que pode ser baixado 
gratuitamente, em qualquer smartphone, a 
população pode solicitar serviços e encaminhar 
denúncias, reclamações, sugestões e comentários 
relacionados às atividades da administração 
municipal.

O novo canal também pode ser usado para 
encaminhamento de denúncias relacionadas 
ao descumprimento de medidas estabelecidas 
paras as atividades econômicas do município no 
período da pandemia de covid-19. Os registros 
são encaminhados para a equipe de fiscalização, 
que realiza inspeções nos estabelecimentos 
indicados.

Outra ferramenta disponibilizada no aplicativo 
é a possibilidade de avaliar os serviços, com 
classificação de uma a cinco estrelas, para 
ajudar a administração municipal a identificar 
oportunidades de melhoria.

Como em uma rede social, os usuários do app 
ainda conseguem visualizar as solicitações de 
outros moradores, que podem receber curtidas 
(na opção ‘validar’), caso o conteúdo da 
manifestação seja de interesse de quem utiliza a 
ferramenta.

De acordo com a ouvidora geral de Cachoeiro, 
Thaynná Silveira, a implantação do serviço foi 
positiva nesse primeiro mês de funcionamento.

“A ideia do aplicativo é de colocar, nas mãos 
do cidadão, serviços e informações que facilitem 
o seu dia. Tivemos uma adesão considerável – 

mais de 500 downloads – e, na medida que a 
população utiliza, se conscientiza da contribuição 
que pode dar como cidadão e se aproxima do 
poder público”, avalia.

Outros canais de contato com a Ouvidoria
Além do aplicativo, a Ouvidoria Geral pode 

ser contatada pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/
ouvidoriageral; pelo e-mail ouvidoria@cacheiro.
es.gov.br; e, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h, pelos telefones 156 e (28) 98814-3357 
(WhatsApp).

Já foram atendidas mais de 250 solicitações por meio 
da ferramenta, lançada há pouco mais de um mês 

Prefeitura inicia sessões de licitação por 
videoconferência

A Prefeitura de Cachoeiro iniciou, nesta semana, 
a realização de sessões públicas de licitação por 
meio de videoconferência. A medida foi adotada 
como forma de prevenção ao novo coronavírus, em 
substituição às sessões presenciais, que podem gerar 
aglomerações.

A implantação dessa modalidade é fruto de parceria 
entre a Secretaria Municipal de Administração 
(Semad) e a Companhia de Tecnologia da 
Informação de Cachoeiro de Itapemirim (Dataci).

As sessões virtuais são viabilizadas a partir 
de um software de videoconferências. Cada 
empresa concorrente – que precisa ter protocolado 
a documentação necessária por correio ou 
diretamente no setor de Licitação – recebe login e 
senha para acesso à sala virtual da sessão, em que 
ocorre a abertura de envelopes para conferência 
da documentação, das propostas apresentadas e de 
outros procedimentos dessa etapa do certame.

As sessões são transmitidas ao vivo, pelo 
YouTube, no canal “Licitações PMCI”, podendo ser 
acompanhadas por qualquer pessoa, em qualquer 
lugar que ela esteja, o que garante e até amplia a 
transparência dessas atividades. Além disso, os 
vídeos das sessões ficam disponíveis no canal, para 
serem assistidos a qualquer hora.

“A experiência com as primeiras sessões 

virtuais foi muito positiva. Essa modalidade 
permite realizar todos os procedimentos da sessão 
presencial, utilizando, praticamente, o mesmo 
tempo, mas preservando servidores municipais e 
os representantes das empresas licitantes de riscos 
à saúde, nesse momento de pandemia”, explica 
Lorena Vasques Silveira, presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura.

A ferramenta de videoconferência, ressalta a 
presidente, também tem o potencial de ampliar a 
competitividade dos certames, por possibilitar que 
empresas todo o país participem das sessões, sem 
precisar deslocar representantes até o município.

“Essa é uma importante inovação da gestão 

municipal, que nos possibilita dar continuidade aos 
processos licitatórios, de modo seguro e qualificado, 
nesse cenário de emergência em saúde, assegurando 
todos os ritos legais e a máxima transparência”, 
destaca o secretário municipal de Administração, 
Claudio Mello.

“Já vínhamos estudando essa proposta de sessões 
virtuais de licitação e, com as medidas de proteção 
relativas à pandemia, foi necessário antecipar a 
implantação. É mais um recurso tecnológico que a 
prefeitura agrega às suas atividades, dinamizando 
processos importantes para a administração 
pública”, destaca o diretor-presidente da Dataci, 
Carlos Henrique Salgado.
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 Pessoas em situação de rua em Cachoeiro 
estão contando com a ajuda do “Espaço Vida”, da 
Prefeitura, para terem acesso ao auxílio emergencial, 
que o governo federal destina aos trabalhadores 
informais, autônomos e desempregados, em função 
da crise econômica gerada pela pandemia do novo 
coronavírus.

De acordo com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (Semdes), pelo menos, 
25 usuários do serviço já conseguiram receber o 
benefício, de R$ 600 por mês, depois de fazerem o 
cadastro no programa federal com suporte da equipe 
do espaço, que fica no bairro Independência.

O “Espaço Vida” é o Centro de Referência 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
(Centro Pop) do município. No local, que funciona 
de segunda a sexta, das 8h às 20h, esse público 
também tem acesso à alimentação, à estrutura para 
higienização pessoal e a atendimento de assistente 
social.

“Uma das funções do Centro Pop é orientar a 
população em situação de rua sobre seus direitos 
e contribuir para assegurá-los. Muitas vezes, por 
falta de informação, esse público acaba perdendo 
benefícios que podem fazer muita diferença 
em sua vida”, explica a secretária municipal de 
Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

De acordo com a secretária, as equipes do Serviço 
de Atendimento ao Migrante e à Pessoa em Situação 
de Rua (Pop Rua), responsáveis pelo trabalho de 
abordagem social a esse público, nas áreas públicas, 
também estão orientando sobre como ter acesso ao 
benefício e à possibilidade de fazer o cadastro no 
programa com suporte do Centro Pop.

Kit de higienização e máscaras
Em função da pandemia, a Semdes também tem 

distribuído a pessoas em situação de rua kits com 
produtos de higienização e máscaras de tecido. 
A entrega é feita pelas equipes de abordagem 
social, que ainda repassam informações sobre 
prevenção da covid-19.

Pelo menos 25 usuários do serviço já 
conseguiram receber o benefício federal 

Pessoas em situação de rua têm acesso a auxílio 
emergencial com ajuda do Espaço Vida

Ponto de apoio do programa de auxílio 
emergencial atenderá em novo horário

A partir de segunda-feira (18), o ponto de apoio 
da Prefeitura de Cachoeiro para cadastramento no 
programa de auxílio emergencial, do governo federal, 
atenderá em novo horário: das 8h às 14h.

O atendimento, realizado na escola municipal 
Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha), de segunda a 
sexta-feira, é uma parceria da Prefeitura com a Caixa 
Econômica Federal, para evitar a aglomeração de 
pessoas na frente das agências bancárias, devido ao 
recebimento do benefício.

No local, servidores das secretarias municipais 
de Desenvolvimento Social (Semdes), 
Desenvolvimento Econômico (Semdec) e Educação, 
que foram treinados para fazerem o atendimento, 
auxiliam no cadastro do aplicativo do programa 
da Caixa Econômica, bem como no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico).

Quem se enquadra nos critérios do programa 
e precisa de ajuda para se cadastrar deve se dirigir 
à escola portando os documentos necessários. 
Para o cadastro no aplicativo do programa da 
Caixa Econômica, é necessário portar CPF e um 
documento de identidade atualizado.

Já para o CadÚnico, é preciso apresentar 
documentos originais de todos os membros da 
família que moram na mesma residência, incluindo: 

comprovante de residência (mês atual ou anterior); 
certidão de nascimento ou casamento; CPF (a 
partir de 16 anos); título de eleitor (a partir de 18 
anos); carteira de trabalho; e comprovante de renda 
(contracheque, extrato de aposentadoria, extrato 
de seguro-desemprego, extrato de recebimento de 
pensão).

A mudança de horário foi uma decisão do Sistema 
de Comando de Operações (SCO) de combate 

à covid-19, que coordena o atendimento, para 
adequação à demanda do público. “Observamos 
que as pessoas estão chegando muito cedo, bem 
antes das 10h, quando inicia o atendimento, e que, 
no período da tarde, o movimento tem uma queda 
muito acentuada. Sensíveis a isso, para evitar que 
o público fique por muito tempo no local, estamos 
antecipando o período de atendimento”, explica o 
coordenador do SCO, Ruy Guedes.

A partir de segunda (18), o atendimento na
 Escola Zilma Coelho será das 8h às 14h 
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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 29.405

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Determinar o Cancelamento dos Empenhos e Saldos de 
Empenhos de Exercícios Anteriores desta Prefeitura Municipal e 
do Fundo Municipal de Saúde, relacionados abaixo, como restos a 
pagar, em função da não efetivação de fornecimento e/ou prestação 
de serviços para os quais foram emitidos, da prescrição conforme 
Art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, de acordo 
com o artigo 68 do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro 
de 1986, e do Decreto nº 9.428, de 28 de junho de 2018, no valor 
total de R$ 528.353,68 (Quinhentos vinte e oito mil, trezentos 
cinquenta e três reais, sessenta e oito centavos).

Nº/Ano 
Empenho Credor Valor - R$

0001633/2018 EXFARMA LTDA EPP 154.870,00

0003415/2018 SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 146.164,46

0004542/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 2.440,00

0004543/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 3.400,00

0000418/2019 BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
S.A. 15.330,02

0002713/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.275,43

0002792/2019 MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME 17.556,55

0002793/2019 MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME 3.020,00

0003079/2019 L. P. COELHO-ME - CLIMATIZAÇÃO VILA NOVA 
LTDA ME 11.900,00

0003121/2019 ECC COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP 1.041,72

0003134/2019 SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI 1.362,35

0003135/2019 SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI 247,70

0003256/2019 EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS-EBCT 2.654,81

0003661/2019 SA A GAZETA 6.396,00

0004277/2019 SOB MEDIDA INDUTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA 3.360,00

0004526/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 656,80

0004527/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 262,72

0004585/2019
SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI

266,90

0005162/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.244,48

0005284/2019 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 4,65

0005643/2019 CONSTRUÇÃO EM AÇÃO LTDA ME 362,14

0006047/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 394,08

0006048/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 344,82

0006049/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 4.926,00

0006483/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 1.269,00

0006552/2019 PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME 344,82

0007109/2019 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 622,15

0007118/2019 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 8,84

0007121/2019 M. D. L. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA ME 14,40

0007126/2019 J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART 19,58

0007175/2019 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 5,80

0007275/2019 OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 369,00

0007470/2019 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 4,75

0007474/2019 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 60,20

0007482/2019 GRAFICA TRIÂNGULO LTDA EPP 5.417,40

0007510/2019 DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP 4.113,20

0007511/2019 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA 19,72

0007524/2019 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 2,28

0007525/2019 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 4,56

0007533/2019 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 47,60

0007936/2019 J. R.N. Alimentação e Serviço EIRELI - ME 7.550,00

0007937/2019 J. R.N. Alimentação e Serviço EIRELI - ME 9.075,10
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0007938/2019 J. R.N. Alimentação e Serviço EIRELI - ME 1.109,85

0007951/2019 STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
LTDA 72,48

0007959/2019 HMB LABORVIX EIRELI ME 20.028,19

0007966/2019 HMB LABORVIX EIRELI ME 22.295,10

0007985/2019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.872,00

0007986/2019 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 10,99

0008046/2019 JOHN CORREA FRANZAGUA 550,00

0008047/2019 ELIANE MAZZA DA SILVA 200,00

0008049/2019 EDGARD MALHEIROS LOUZADA 100,00

0008086/2019 RINKÃO ORGANIZAÇÕES LTDA ME 631,04

0008088/2019 OXGÁS SUL COMÉRCIO DE GASES LTDA 898,00

0008089/2019 OXGÁS SUL COMÉRCIO DE GASES LTDA 1.218,00

0015623/2019 SEBRAE-SERV.APOIO MICRO PEQ.EMP.ES 16.088,00

0017546/2019 J. R.N. Alimentação e Serviço EIRELI - ME 8.330,00

0017996/2019 VIKS BRASIL EIRELI ME 6.520,00

SOMA 528.353,68

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

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de abril de 2020.

VICTOR DA SIlVA COElHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 29.457

AlTERA E ACRESCENTA SERVIDORES AO DECRETO 
N° 29.009, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE TRATA DA 
ESCAlA DE fÉRIAS DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 
PÚBlICOS MUNICIPAIS, A SEREM USUfRUIDAS NO 
DECORRER DO ANO DE 2020.

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOlVE:

Art. 1º Acrescentar o servidor abaixo mencionado ao Anexo 
do Decreto n° 29.009, de 11/11/2019, que aprova as férias dos 
Servidores e Empregados Públicos Municipais da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sob o vínculo efetivo, 
celetista e comissionado e, ainda, dos Agentes Comunitários 
de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos 
do Artigo 70 da Lei nº 4009/94, com alteração dada pela Lei n° 
7350/15, a serem gozadas no decorrer do ano de 2020:

Código Nome Cargo Regime Período das férias 

026789-02 Mário Peixoto Ajudante Geral Efetivo 01/07/2020 a 30/07/2020

Art. 2° Alterar o Anexo do Decreto n° 29.009, de 11/11/2019, 
referente ao período das férias dos servidores abaixo relacionados, 
conforme segue:

Código Nome Cargo

Onde se lê leia-se

Período das férias Período das 
férias 

012435-01
NEIDEMAR 
PAUlINO DE 
SOUZA

Técnico em 
Serviços 
Administrativos

01/12/2020 a 
30/12/2020

01/06/2020 a 
30/06/2020

017194-03 ZAINE HElENA 
GUEDES Gari 01/06/2020 a 

30/06/2020
01/09/2020 a 
30/09/2020

705577-02
GlAUBER 
CORDEIRO DE 
lIMA

Subsecretário 
de Publicidade e 
Propaganda

03/08/2020 a 
01/09/2020

01/07/2020 a 
30/07/2020

012442-01
MICHElE 
RODRIGUES 
SANTANA

Técnico em 
Serviços 
Administrativos

01/06/2020 a 
30/06/2020

01/07/2020 a 
30/07/2020

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de maio de 2020.

VICTOR DA SIlVA COElHO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 29.458

REGUlAMENTA OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
E AS NOTIfICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS QUE VERSEM 
SOBRE ANUÊNCIA PARA RETIfICAÇÃO DE MEDIDAS 
lINEARES DE IMÓVEIS, CONfORME PREVISTO NA 
lEI fEDERAl N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso IV 
da Lei Orgânica Municipal,

RESOlVE:

Art. 1º Delegar ao Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Urbano a legitimidade para assinar as plantas topográficas em que 
o Município de Cachoeiro de Itapemirim, como confrontante do 
imóvel, anuir com a retificação de medidas lineares requerida.
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Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 14 de maio de 2020.

VICTOR DA SIlVA COElHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 545/2020

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE lICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE.

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos 
Decretos nºs. 27.488/2018 e 28.401/2019, 

RESOlVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde aos servidores 
constantes na relação anexa, conforme atestados médicos 
apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do 
artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.910, de 
20/12/2013 e Decreto nº 29.111/2019.

Art. 2º Revogar as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de maio de 2020.

GUSTAVO CARVAlHO lINS 
Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 545/2020

SERVIDOR CARGO lOTAÇÃO
lICENÇA

  PROC. Nº
Duração Início

ADRIANA BRAMBIllA 
MARCElINO

AGENTE 
ADMINISTRATIVO SEMDURB 01 DIA

14 DIAS
18/03/2020
19/03/2020 1-12500/2020

ANGElA MERICE DE 
lIMA MOTTA AJUDANTE GERAL SEMUS 03 DIAS 07/04/2020 1-12474/2020

DIONI fREITAS 
AlMEIDA

AGENTE DE 
TRÂNSITO SEMDURB 14 DIAS 13/04/2020 1-12491/2020

ElBES lIRA PIRES
AUXILIAR DE 

OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

SEMUS 16 DIAS 30/03/2020 1-12482/2020

ElIETE TEIXEIRA DE 
PAIVA

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM SEMUS 03 DIAS 06/04/2020 1-12481/2020

ElSON BORGES DA 
SIlVA GARI SEMSUR 05 DIAS

04  DIAS
06/04/2020
24/04/2020

1-11902/2020,
1-12660/2020

JOSÉ ANTÔNIO NUNES VIGIA SEME 15 DIAS 06/04/2020 1-12495/2020

lUCIANO JACOUD 
TORRES

CIRURGIÃO 
DENTISTA CLINICO 

GERAL
SEMUS 10 DIAS 15/04/2020 1-12497/2020

lUCINIO BARROS 
MACHADO

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL SEMSEG 05 DIAS 07/04/2020 1-12490/2020

MARCOS ZANIVAN
AUXILIAR DE 

OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS

SEMUS 06 DIAS 12/04/2020 1-12488/2020

MARIlENE 
RODRIGUES VIEIRA

AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL SEMUS 14 DIAS 31/03/2020 1-12484/2020

OZIEl fARIA DO 
NASCIMENTO GARI SEMAI 01 DIA 01/04/2020 1-12492/2020

SANDRA CRISTINA 
ROSA PEIXOTO PROFESSOR PEB A SEME 30 DIAS 09/04/2020 1-11897/2020

THIAGO DE 
CARVAlHO

GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL SEMSEG 02 DIAS

01 DIA

09/04/2020
13/04/2020 1-12465/2020

VAlDECIR PAlOMBA 
BENTO VIGIA SEMDES 15 DIAS 14/04/2020 1-12496/2020

VERA lÚCIA 
fERREIRA GOUDARD

AUXILIAR DE 
SERVIÇO UNIDADE 

DE SAÚDE
SEMUS 14 DIAS 22/04/2020 1-12501/2020

WEllINGTON lIMA 
lOPES

AUXILIAR 
SERVIÇOS 

UNIDADE SAÚDE
SEMUS 05 DIAS 13/04/2020 1-12485/2020

PORTARIA Nº 546/2020

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE lICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE.

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos 
Decretos nºs. 27.488/2018 e 28.401/2019, 

RESOlVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde aos servidores 
constantes na relação anexa, conforme atestados médicos 
apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do 
artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.910, de 
20/12/2013 e Decreto nº 29.111/2019.

Art. 2º Revogar as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de maio de 2020.

GUSTAVO CARVAlHO lINS 
Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 546/2020

SERVIDOR CARGO lOTAÇÃO

lICENÇA

 PROC. Nº
Duração Início

CARlA BARBOZA 
fORNAZIER

TÉCNICO EM 
SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS
PGM 01 DIA

02 DIAS
27/04/2020\
29/04/2020 1-12676/2020

CHAIRA MÁRCIA 
AGUIAR SIlVA AJUDANTE GERAL SEMUS 09 DIAS 22/04/2020 1-12661/2020

ClAUDIA BEATRIZ DE 
OlIVEIRA

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM SEMUS 29 DIAS 30/03/2020 1-12479/2020

EBER BlUNCK SIlVEIRA MOTORISTA SEMO 05 DIAS 16/04/2020 1-12656/2020

EDSON SOUZA DE 
OlIVEIRA VIGIA SEMSEG 07 DIAS 14/04/2020 1-12662/2020
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fÁBIO GABRIEl 
MOREIRA

AUDITOR FISCAL 
DE POSTURAS SEMDURB 02 DIAS

15 DIAS
02/03/2020
04/03/2020 1-12666/2020

JOÃO MAlHEIROS 
fERREIRA GARI SEMSUR 21 DIAS 26/03/2020 1-12658/2020

JOSÉ EDUARDO ARAÚJO 
AMORIM MOTORISTA SEMSEG 01 DIA 28/04/2020 1-12677/2020

JUlIANA RIBEIRO 
RODRIGUES

AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL SEMUS 14 DIAS 23/03/2020 1-12648/2020

lUCIANA BRITO DO 
NASCIMENTO GARI SEMSUR 15 DIAS 28/04/2020 1-12681/2020

lUIZ JOSÉ AlMEIDA DE 
OlIVEIRA

AUDITOR FISCAL 
DE TRANSPORTES SEMDURB 15 DIAS 22/04/2020 1-12766/2020

MÁRCIA MARIA 
CONSTANTINO 
CARVAlHO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO SEMAD 04 DIAS 27/04/2020 1-12678/2020

MARCIElE RANGEl DE 
AlMEIDA

AGENTE DE 
SERVIÇOS DE 
EDUCAÇÃO

SEME 01 DIA 10/03/2020 1-12632/2020

MARCO ANTÔNIO 
PEREIRA SIlVA VIGIA SEMUS 03 DIAS 17/04/2020 1-12664/2020

MARIA GORETI lOBATO 
MOREIRA FARMACÊUTICO SEMUS 03 DIAS 15/04/2020 1-12663/2020

MAROÍZES VAlDIlANGE 
CAETANO

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM SEMUS 03 DIAS

05 DIAS
17/04/2020
21/04/2020 1-12502/2020

MARY lANE DA COSTA 
DE OlIVEIRA

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM SEMUS 02 DIAS 18/04/2020 1-12651/2020

MAURO ROSEIRA 
MAlEQUE

PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA SEMESP 04 DIAS 27/04/2020 1-12683/2020

MIRIAN DA SIlVA 
fERREIRA SABINO

AUXILIAR 
DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
MUNICIPAIS

SEME 06 DIAS 25/04/2020 1-12679/2020

SIlVANIA MENEZES 
BAZETH PROFESSOR PEB C SEME 04 DIAS 01/05/2020 1-12646/2020

STEfANO CARREIRO 
fABRIS

AGENTE 
ADMINISTRATIVO SEMUS 01 DIA 28/04/2020 1-12649/2020

PORTARIA Nº 547/2020

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO 
HORIZONTAl.

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos 
Decretos nºs. 27.488/2018 e 28.401/2019, tendo em vista o que 
consta no processo nº.  1 – 46.111/2019, 

RESOlVE:

Art. 1° Considerar autorizado a avaliação do servidor municipal 
DENIlSO PANCINI SIlVERIO, Motorista, lotado na 
SEMDES, para fins de PROMOÇÃO HORIZONTAl,  nos 
termos do artigo 25, da Lei nº 6.095, de 07 de abril de 2008 e 
Decreto nº 26.444/2016 alterado pelo Decreto nº 27.706/2018.

BIÊNIO lETRA ATUAl PROMOVIDO 
A lETRA

2007/2009 D NÃO PROMOVIDO

BIÊNIO lETRA ATUAl PROMOVIDO 
A lETRA

2011/2013 E NÃO PROMOVIDO

Art. 2º Revogar as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de maio de 2020.

GUSTAVO CARVAlHO lINS
Subsecretário de Gestão de Recursos Humanos

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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2020 – Pregão 
Eletronico Nº. 010/2020.
fORNECEDOR REGISTRADO: SILVEIRA & DALMAS 
LTDA – ME.
OBJETO: Aquisição de Plaquetas de Identificação Patrimonial.

lOTE 01 – EXClUSIVO PARA ME/EPP

Unid.
Quat. Marca Valor unitário Valor total

UND 2.500 M.A.S. R$ 0,43 R$ 1.075,00

Descrição do Objeto
Etiqueta de patrimônio – com código de barras, confeccionada em alumínio, flexível, retangular, com 
semicírculos cantoneiras, sem furos, com adesivo de alta resistência e aderência, numerada sequencialmente 
com respectivo código de barras, com um poliéster transparente por cima da impressão para proteger contra 
abrasão e produtos químicos, nas medidas 40x20mm contendo brasão da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, sob sigla PMCI.

VAlOR TOTAl DO lOTE R$ 1.075,00

lOTE 02 – EXClUSIVO PARA ME/EPP

Unid. Quat. Marca Valor unitário Valor total

. 
UND 78.000 M.A.S. R$ 0,30 R$ 23.400,00

Descrição do Objeto
Plaqueta de Patrimônio – com código de barras, confeccionada em alumínio, retangular com semicírculos 
nas cantoneiras, furada lateralmente, numerada sequencialmente com respectivo código de barras, com um 
poliéster transparente por cima da impressão para proteger contra abrasão e produtos químicos, nas medidas 
45x20x0,3mm, contendo o brasão da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob sigla PMCI

VAlOR TOTAl DO lOTE R$ 23.400,00

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE: Secretaria 
Municipal de Administração – SEMAD.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social – SEMDES
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
Secretaria Municipal de Educação – SEME 
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2020.
SIGNATÁRIOS: Cláudio José Mello de Sousa – Secretário 
Municipal de Administração, Maria Aparecida Stulzer – Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social Interina, Luciara Botelho 
Moraes Jorge – Secretária Municipal de Saúde, Cristina Lens 
Bastos de Vargas – Secretária Municipal de Educação e Marco 
Aurélio da Silveira – Sócio Administrador do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo Nº 1-8.407/2019.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2020 – Pregão 
Eletrônico nº 009/2020
fORNECEDOR REGISTRADO: JULEAN DECORAÇÕES 
LTDA – ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E 
HORIZONTAIS E INSTALAÇÃO

lOTE 01 – EXClUSIVO PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Marca Valor 
unitário

Persiana em lâminas Verticais de PVC (antichamas), nas 
cores a serem definidas posteriormente, nas opções cinzas claro, 
bege claro ou similar, largura 89mm, montadas em trilhos de 
alumínio anodizado, com dispositivos para acionamento das 
lâminas que possibilitem a rotação de 180° e recolhimento para 
os lados (unilateral, direito ou esquerdo, dependendo da situação)

M² IP R$  76,00

Serviço de instalação de persianas em lâminas verticais de PVC. M² ______ R$  9,00

lOTE 02 – EXClUSIVO PARA ME/EPP

Descrição do Objeto Unid. Marca Valor 
unitário

Persiana do Tipo Horizontal com lâminas flexíveis, esmaltada 
a fogo, na cor marfim, gelo ou similar, marca de referência 
Coluna, Luxafles ou similar, largura 16mm, super micro, com 
acionamento de descidas e recolhimento das persianas efetuados 
por cordões de nylon apropriados, devidamente ajustados a altura 
adequada de utilização. Os mecanismos deverão ser produzidos 
com peças e engrenagens de nylon delrin auto lubrificantes, com 
controle de luz acionadas por bastão.

M² IP R$  92,00

Serviço de instalação de persianas em lâminas horizontais de 
PVC. M² ______ R$  9,00

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFA
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2020
SIGNATÁRIOS: Márcio Correia Guedes – Secretário 
Municipal de Fazenda, Cláudio José Mello de Sousa – Secretário 
Municipal de Administração e Angela Euzebio Fernandes – Sócia 
Administradora do Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo Nº 11-47.311/2019

EXTRATO DE DISPENSA DE lICITAÇÃO

CONTRATADA: MILHORATO INDUSTRIA DE 
CONFECCOES EIRELI ME.
OBJETO: Aquisição de tecido tricoline para a confecção de 
máscaras caseiras, a fim de evitar a propagação do Coronavírus 
(COVID-19), a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social - SEMDES.
VAlOR: R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
RESPAlDO: Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso IV.
PROCESSO: Protocolo nº 01-11.556/2020.

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D A  S A Ú D E

HOMOlOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N° 12/2020 (SRP) – ID 807852
Constatada a regularidade dos atos procedimentais conforme 
determinam as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e nos 
termos do inciso VI do art. 7° do Decreto Municipal n° 17.913/2007 
e do art. 1º do Decreto Municipal nº 27.665/2018, HOMOLOGO 
a adjudicação, considerando a Ata de Realização do Pregão 

Eletrônico nº 12/2020, referente ao processo administrativo n° 
51-25961/2019, tendo como objeto a Aquisição de Frigobar 
e Aspirador de Pó e Água, mediante Sistema de Registro de 
Preços. 

Empresa: CL COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 17.884.676/0001-98
lote: 1 
Valor total homologado: R$ 21.878,10 (vinte e um mil, oitocentos 
e setenta e oito reais e dez centavos)

Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME  
CNPJ: 20.795.155/0001-79
lote: 2
Valor total homologado: R$ 558,98 (quinhentos e cinquenta e 
oito reais e noventa e oito centavos).

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de maio de 2020.

lUCIARA BOTElHO MORAES JORGE
Secretária Municipal de Saúde

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

AVISO DE lICITAÇÃO

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da Equipe 
de Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, 
conforme segue: Pregão Eletrônico nº 015/2020 – ID 815807. 
Objeto:  AQUISIÇÃO DE MÁRMORE BRITADO E SAIBRO 
– REGISTRO DE PREÇOS. Acolhimento das propostas a partir 
de: 15/05/2020 às 17h45min. Abertura de propostas: 01/06/2020 às 
12h30min. Início da sessão de disputa: 01/06/2020 às 13h. Edital 
disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.cachoeiro.
es.gov.br/licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14/05/2020.

lORENA VASQUES SIlVEIRA
Pregoeira Oficial

AVISO DE lICITAÇÃO

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através da Equipe de 
Pregão, torna pública a realização de certame licitatório, conforme 
segue: Pregão Eletrônico nº 016/2020 – ID 815891. Objeto:   
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS), RECANTO DA CRIANÇA E APOIO APRISCO 
REI DAVI E DEMAIS SETORES DA SEMDES. Acolhimento 
das propostas a partir de: 18/05/2020 às 17h45min. Abertura de 
propostas: 28/05/2020 às 12h30min. Início da sessão de disputa: 
29/05/2020 às 13h. Edital disponível nos sites www.licitacoes-e.
com.br e www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14/05/2020.

MICHEllE OlIVEIRA MASSENA
Pregoeira Oficial
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AVISO DE RETIfICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, através 
da CPL, torna pública, para conhecimento dos interessados, a 
RETIfICAÇÃO dos editais, conforme segue:
Tomada de Preços nº 003/2020, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia civil para 
execução da obra de reforma, adaptação e revitalização da Praça 
do distrito de Conduru. Fica, portanto, ADIADA para: data/horário 
limite para recebimento/protocolo dos envelopes: 02/06/2020, de 
12h às 18h. Data/horário da sessão pública: 03/06/2020 às 13h.
Tomada de Preços nº 004/2020, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia civil para 
execução da obra de reforma, adaptação e revitalização do 
campo de futebol society do distrito de Conduru. Fica, portanto, 
ADIADA para: data/horário limite para recebimento/protocolo 
dos envelopes: 03/06/2020, de 12h às 18h. Data/horário da sessão 
pública: 04/06/2020 às 13h.
Editais retificados disponíveis em www.cachoeiro.es.gov.br/
licitacao.
Recursos oriundos do convênio com a União.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14/05/2020.

lORENA VASQUES SIlVEIRA
Presidente da CPl

I PA C I

PORTARIA Nº 080/2020

CONCEDE PENSÃO POR MOTIVO DE fAlECIMENTO 
DE SERVIDOR PÚBlICO MUNICIPAl ATIVO.

O PRESIDENTE EXECUTIVO 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 29.406/2020, 

RESOlVE:

Art. 1º - Conceder, nos termos do artigo 40, § 7º da Constituição 
Federal de 1988 c/c artigo 66, inciso II c/c artigo 67, inciso I e 
art. 68-A, parágrafo 1º, inciso II e inciso IV, alínea ‘c’, item 4, 
da Lei Municipal nº 6.910/2013, alterada pela Lei Municipal 
nº 7.644/2018, pensão por motivo de falecimento do servidor 
público municipal ativo da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim MIlTON SUPElETE, ocupante do cargo 
PROFESSOR PEB-C V – ESPECIALIZAÇÃO, NÍVEL I, LETRA 
F, 25h, lotado na Secretaria Municipal de Educação, à esposa a 
Sra. lucia Batista Supelete, na proporção de 50 % (cinquenta 
por cento) e ao filho menor Antonio Carlos Batista Supelete, na 
proporção de 50 % (cinquenta por cento), com vigência a partir 
de 11 de março de 2020, sendo o valor da pensão discriminado no 
processo de protocolo nº 46-11023/2020, de 19/03/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeitos retroativos, na 
data de 11 março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 14 de maio de 2020.

EDER BOTElHO DA fONSECA
Presidente Executivo

I N D U S T R I A  E  C O M E R C I O

EXTRATO DE lICENÇA

GREEN GOLD MÁRMORES E GRANITOS LTDA. ME, CNPJ 
22.141.144/0001- 09, torna público que OBTEVE da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO nº 055/2018 (Por Procedimento Corretivo), 
por meio do Protocolo 2652/2016, válida até 14/06/2020, para a 
atividade de 3.02 – Polimento de Rochas Ornamentais, quando 
exclusivo, localizada na Rodovia: Cachoeiro x Muqui N° 01, 
Distrito de Santa Fé de Baixo - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Protocolo: 1502020FAT
DAM: 3478037

EXTRATO DE lICENÇA

FLORIPA MARMORES E GRANITOS LTDA., CNPJ nº 
10.257.398/0001-08, torna público que OBTEVE da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a RENOVAÇÃO da 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO Nº 218/2015, com validade 
até 26/02/2024, emitida por meio do Protocolo n° 2.299/2014, 
para a atividade 3.02 – Polimento de rochas ornamentais, quando 
exclusivo, localizada à Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua 
– BR 482, snº – Km 08,  Distrito de Coutinho, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.
Protocolo: 1732020FAT
DAM: 3478614

EXTRATO DE lICENÇA

M.R. MOREIRA DOS SANTOS, CNPJ nº 07.853.258/0001-
80, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SEMMA, a RENOVAÇÃO da LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO Nº 029/2014, válida até 27/06/2022, emitida 
através do Protocolo n° 40.561/2012, para a atividade 5.08 - 
Reparação, retífica, lanternagem e/ou manutenção de maquinas, 
aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, 
inclusive motores automotivos, com pintura por aspersão, incluindo 
oficinas mecânicas, localizada à Rua Assumpita Hermina Rizzo 
nº 03, Quadra B, Bairro: Agostinho Simonato, em Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.
Protocolo: 1742020FAT
DAM: 3478616
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D ATA C I

RElATÓRIO ANUAl DA ADMINISTRAÇÃO – 
EXERCÍCIO 2019

EXPEDIENTE

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Carlos Henrique Salgado
Diretor Presidente

Marcelo Vivacqua
Diretor de Tecnologia de Gestão

(até 15.04.2019)

Elcio Paes de Sá Neto
Diretor de Tecnologia da Informação

(a partir de 08.01.2019)

1    GOVERNANÇA
A administração da Dataci é exercida pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal 
possui caráter consultivo e fiscalizatório. As competências dos 
órgãos estão devidamente especificadas no Estatuto Social da 
Companhia. 
A gestão da empresa é realizada pela presidência e duas diretorias 
e tem por fundamento o tratamento dos assuntos de forma 
colegiada, privilegiando a tomada de decisão de forma transparente 
e conjunta. 
Em 2019 destacam-se as ações realizadas para o cumprimento 
das determinações da Lei 13.303/16, tais como deliberação para 
adequação do Estatuto Social às regras da referida Lei e início dos 
estudos visando a realização do concurso público e a elaboração 
de Planos de Cargos, Carreiras e Salários da empresa.
Ressalta-se, ainda, que todas as ações estratégicas foram pautadas 
com aprovação do Conselho de Administração, demonstrando 
perfeita consonância com as boas práticas de gestão moderna com 
foco em resultados diretos para a população.
A evolução sólida da Governança Corporativa da empresa reflete-
se nos resultados relativos a melhoria dos serviços ofertados 
alinhados ao controle das receitas x despesas. Como tem ocorrido 
desde o início da gestão, também em 2019 houve otimização dos 
recursos com avanço significativo na implantação e implementação 
de ferramentas tecnológicas.
2    POlÍTICA DE DESTINAÇÃO DE lUCROS / 
SUPERAVIT / SOBRAS
A DATACI tem como prerrogativa básica o atendimento às 
necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, 
que possam suportar as ações de gestão do município de Cachoeiro 
de Itapemirim, no que se refere ao atendimento às demandas das 
Secretarias e repartições que compõem o ecossistema da PMCI 
e dos cidadãos cachoeirenses melhorando a qualidade de vida 
destes.
Nesse contexto a DATACI permeia suas ações sob o processo 
de retroalimentação dos resultados financeiros com a aplicação 
do superavit na manutenção, ampliação e modernização das 
ferramentas tecnológicas, em consonância com as deliberações do 
Conselho de Administração.
A DATACI não se constitui somente em uma desenvolvedora de 
soluções de TIC mas também uma provedora. Esta condição está 
traduzida pela prerrogativa de, a partir de demandas identificadas 
pela mesma no contexto da PMCI e dos cidadãos Cachoeirenses 

ou provenientes destes atores, ela pode não somente desenvolver 
soluções próprias, atuando como uma software house, mas 
também importando soluções pre-existentes e customizando-as 
para a realidade local e, finalmente, servindo como prospector de 
soluções e difusor das mesmas.
No exercício de 2019, foi apurado no Demonstrativo de Resultado 
lucro no valor de R$58.690,94. Comparativamente, no exercício 
2018 o lucro foi de R$268.299,15. A variação decorreu da 
redução da receita operacional líquida no exercício 2019 devido 
a reestruturação da tabela de valores de serviços prestados para 
conferir mais transparência e valores mais justos. Ademais, houve 
aplicação de recursos na ampliação do serviços ofertados para 
garantir melhor qualidade no acesso as informações, tais como o 
aumento na velocidade da banda de comunicação de internet nos 
links principal e redundante; solução de segurança para correio 
eletrônico do tipo “E-mail Gateway”.

TABElA 1 - lucro / Prejuizo - série 2016 a 2019
Resultado do Exercício (em R$1,00)

Exercício 2016 2017 2018 2019

Valor em R$ (98.063,00) 253.008,00 268.299,00 58.690,94

Conforme tabele 1, a DATACI vem obtendo resultados positivos 
desde 2017. Esse resultado é reflexo da política de gestão austera, 
transparente e responsável com o otimização dos recursos públicos 
sem perder a qualidade na entrega dos serviços.
Destaca-se, ainda, como aspecto relevante para obtenção 
do resultado positivo: a manutenção das ações controle nas 
aquisições e contratações; ferramentas de gestão com fluxos de 
trabalho estruturados que imprimiram maior agilidade e controle 
sobre quaisquer tentativas de fraudes ou desvios, como ocorreu no 
passado; aplicação dos recursos financeiros que encontravam-se 
nas contas bancárias sem que resultassem em nenhum rendimento; 
compatibilização permanente entre os valores de serviços prestados 
e as entregas realizadas, de forma a conferir mais transparência, 
equilíbrio dos contratos, e aumento da credibilidade junto aos seus 
clientes; utilização do pregão eletrônico que resultou no aumento 
do universo de licitantes resultando em redução nos valores médios 
dos produtos e serviços adquiridos e contratados, respectivamente. 
Todas essas ações conjugadas resultaram em aumento do portfólio 
de serviços e produtos prestados, da oferta de serviços para a PMCI 
e o cidadão cachoeirense e, consequentemente, o crescimento na 
arrecadação, que resultou no fechamento do ano com balanço 
positivo.
Ratificamos que a DATACI, por se tratar de uma Companhia 
pública, tem como objetivo principal ter uma gestão profissional, 
eficiente e transparente de modo a torná-la sustentável financeira e 
economicamente, permitindo atender às demandas da PMCI e dos 
demais órgãos de forma mais assertiva, rápida e com o repasse de 
valores menores por parte dos setores demandantes do que aqueles 
que seriam cobrados pelo setor privado para o desenvolvimento de 
soluções de tecnologia da informação.
O processo administrativo de Tomada de Contas Especial que 
visava apurar os desvios financeiros realizados por um ex-
funcionário foi concluído e enviado ao TCE – ES para juntar ao 
Processo 09077/2016-7, que, por sua vez, já citou os envolvidos. 
A  Comissão Interna concluiu os trabalhos que apontou possíveis 
irregularidades identificadas durante o processo de apuração da 
Tomada de Contas Especial, referentes a descontos irregulares 
de vale-transporte e empréstimos consignados. Identificadas as 
inconformidades, foram citados os colaboradores que receberam 
os valores indevidos para apresentar defesa. Aberto prazo de 
recurso e, após análise, o valor apurado totalizou R$16.829,76. 
Os colaboradores que ainda mantêm vínculo com a DATACI 
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autorizaram os descontos nas parcelas fixadas no parecer 
conclusivo do advogado da DATACI, as quais estão ocorrendo 
mensalmente. Está sob análise da área jurídica da Companhia 
a definição da forma de cobrança do montante recebido por 
colaboradores que não pertencem mais aos quadro da DATACI .
A atual gestão vêm enveredando todos os esforços no sentido de 
apurar os fatos recomendados pelo TCE-ES.
 
3   NEGÓCIOS SOCIAIS E PRINCIPAIS fATOS INTERNOS 
E/OU EXTERNOS QUE TIVERAM INflUÊNCIA 
NA “PERfORMANCE” DA SOCIEDADE E/OU NO 
RESUlTADO DO EXERCÍCIO
Todas as ações planejadas e executadas para atendimento ao 
Município foram estruturadas a partir do contrato de prestação 
de serviços firmado com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim e os demais órgãos que possuem contratos com a 
DATACI.  
Apesar dos desvios identificados, que resultou na instauração 
de Tomada de Contas Especial por parte TCEES através do 
Processo 09077/2016-7, terem tido um peso significativo sobre as 
finanças da Companhia, as medidas de controle e gestão citadas 
anteriormente resultaram em uma oxigenação da mesma a partir 
da expansão e aprimoramento dos produtos e serviços ofertados 
no seu portfólio. 
Os contratos com os clientes foram renovados e com planejamento 
consistente foi possível realizar entregas importantes durante o 
ano de 2019 com impactos diretos para sociedade. Dentre essas 
destacamos:
-  Sistema educ@ci com o portal e app do aluno e o portal do 
professor; 
-   App “Nosso Esporte Cachoeiro” versão 1.0 e 2.0 com inclusão 
da rede social;
-  App “Descubra Cachoeiro” – Semcult;
-  Agendamento Online – Sistema de Agendamento para 
atendimento ao munícipe através da internet;
-  Sistema de Cadastro do Artesão;
-  Sistema Capacita Web;
-  Sistema CPDM Web;
-  Sistema de Tarifa Social;
-  Integração do BI Financial;
-  App Ponto Cachoeiro – Agersa  (em andamento);
-  SIGO - 156 – Ouvidoria - Sistema de Gestão de Ouvidoria das 
Secretarias (em andamento);
-  App “TODOS JUNTOS” – Ouvidoria;
-  Sistema de Monitoramento da GCM – Guarda Civil Municipal 
(em andamento)

A mudança de filosofia e modelo de gestão implementados 
pela nova Diretoria Executiva resultou, além do aumento da 
credibilidade referente à imagem da DATACI diante dos órgãos 
integrantes da Prefeitura Municipal de Cachoeiro e da população 
em geral disponibilizaram um portfólio de produtos e serviços 
mais diversificado e com maior qualidade, também resultou no 
aumento da confiança do Prefeito, fato que resultou na liberação 
de aporte financeiro no valor de R$2.490.239,00 (dois milhões, 
quatrocentos e noventa reais e duzentos e trinta e nove centavos) 
visando o aumento do capital social.
Os recursos foram aplicados na modernização e ampliação do 
parque tecnológico da DATACI nos exercícios 2018 e 2019, 
que inclui o DATACENTER, softwares e hardwares, conforme 
documento disponível no site da DATACI que contempla 
detalhadamente os objetos das aplicações dos recursos. Ressalta-se 
que essas ações já produzem resultados significativos na qualidade 
de vida do Cidadão Cachoeirense por permitir maior facilidade de 
acesso à Internet e aos serviços disponibilizados pela Prefeitura 

nas áreas de tributação, transporte público, saúde e educação, 
como está demonstrado nos itens 11.1 e 11.2 deste relatório.
Os documentos de planejamento e aplicação dos recursos 
encontram-se disponíveis para consulta e download no site da 
DATACI no endereço: <https://www.dataci.es.gov.br/index.
php?pag=PUBLICA>
4    REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E/OU AlTERAÇÕES DE 
CONTROlE DIRETO OU INDIRETO
Não foram realizadas reorganizações societárias no exercício de 
2019.
5    PERSPECTIVAS E PlANOS DA ADMINISTRAÇÃO
A Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim - DATACI alcançou resultados importantes com 
o referido repasse de capital para a modernização do parque 
tecnológico. Assim em 2020 será elaborado o planejamento 
para o novo período que começa em 2021. A projeção é inovar 
criando condições para que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim 
possa estar inserida na categoria de Cidade Inteligente e Humana, 
tornando-se essencial para o ecossistema do Estado do Espírito 
Santo.
Um dos focos será a ampliação da cobertura de acesso à internet 
para a população, dos atuais 12 pontos para 35 pontos, que 
permitirá atender satisfatoriamente aos usuários. Assim será 
gerado condições tecnológicas para que a população possa utilizar 
os serviços públicos disponíveis nas plataformas digitais. 
A meta da DATACI é tornar Cachoeiro de Itapemirim uma cidade 
com infraestrutura urbana tecnológica mais eficiente. A gestão 
urbana em Cachoeiro será otimizada se realizarmos projetos 
inteligentes, utilizando a Tecnologia da Informação e Comunicação 
para a implantação de estruturas de sistemas e aplicativos voltados 
para ações sociais. 
Os recursos repassados a título de aporte financeiro permitiram 
avanço significativo na qualificação da segurança, processamento 
e armazenagem dos volumes de dados (big data), através das 
informações hospedadas em nosso DATACENTER. Destaca-se 
nessa ação a aquisição de novos equipamentos de storange, robo 
de fitas (tape lybrary), servidores de virtualização e roteador de 
camada core, além da implantação da solução de proteção de 
dados (software de backup). A efetivação dessa meta proporcionou 
a consolidação tecnológica pretendida para o bom funcionamento 
do sistema público municipal. Dentre as projeções das próximas 
etapas, nessa atividade, está a ampliação da estrutura física do 
DATACENTER. 
A gestão inovadora das informações geradas pelos sistemas 
automatizados, criados pela DATACI, aliada à democracia 
digital permitiu, até aqui, o desenvolvimento de aplicativos 
para smartphones, facilitando e tornando mais ágil ao cidadão 
cachoeirense o acesso aos diversos serviços disponibilizados pela 
Prefeitura. Além das soluções já implementadas existem outras em 
execução, conforme pode ser verificado no item 11 deste relatório.
6  DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 
REAlIZADOS
Tabela 2

Objeto
Modalidade 

licitação
ValorGlobal

(em R$)
Origem Recursos

Rádios 5.8 GHZ com antena (lado cliente) PE / ARP 89.985,00 AC

Notebooks PE / ARP 18.114,00 AC

Painel Setorial 120º 5GHZ 16DBI PE / ARP 6.066,50 RP

Servidores de Virtualização (02 BD e 03 
VMs)1

PE / ARP 600.000,00 AC / RP

Veículo Spin 1.8 ano:19/19 PE 72.990,00 AC

Ar Condicionado 36.000 btus c/ instalação Dispensa 12.100,00 RP
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Objeto
Modalidade 

licitação
ValorGlobal

(em R$)
Origem Recursos

Nobreak 10 KVA com acessórios e 
instalação

PE 100.000,00 AC

Biblioteca de fitas c/ instalação + 60 fitas PE 137.000,00 AC

Software de backup c/ instalação e 
treinamento

PE 236.879,00 AC

Antenas 5.8GHZ 30DBI p/ rádio ponto 
a ponto

PE 19.500,00 AC / RP

Solução de segurança tipo “email 
gateway”

PE 95.000,00 RP

Roteadores camada core PP 17.900,00 AC

Total investimentos 1.405.534,50

RP Recurso Próprio      AC Aporte de Capital       PE Pregão 
Eletrônico       PP Pregão Presencial      ARP Ata Registro Preços

7   REfORMUlAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Foram realizadas substituições de funcionários nos seguintes 
cargos: Diretoria de Tecnologia da Informação passou a ser 
ocupada pelo Sr. Elcio Paes de Sá Neto, em substituição ao Sr. 
Marcelo Azeredo Cornélio; Diretoria de Tecnolgia de Gestão, Sr. 
Marcelo Vivacqua solicitou exoneração a partir de 15.04.2019 e 
não houve substituição. Através de deliberação do Conselho de 
Administração em reunião realizada no dia 06.11.2019, ratificada 
por meio do Decreto Municipal nº 28.997/2019, foram criados 06 
(seis) cargos de Assessor Técnico em Tecnologia da Informação 
com a supressão de 03 (três) cargos de Consultor Interno-nível 
médio, na proporção de 1 (um) Consultor para 2 (dois) Assessores 
Técnicos, com melhor relação custo benefício; 03(três) cargos de 
Consultor Interno-nível médio foram alterados para Coordenador 
de Área de Negócio. Ressaltamos que as alterações não gerou 
aumento de custo.
8   QUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS HUMANOS
Tabela 3 - Nível Educacional dos funcionários
Escolaridade 2015 2016 2017 2018 2019

Ensino Fundamental - - - - 1

Nível Médio 6 6 4 4 4

Nível Superior 
Incompleto

- - - - 5

Nível Superior 5 4 8 11 8

Pós-Graduado 5 5 6 4 6

Mestrado 3 4 5 4 3

Mestrando / Doutorado 3 2 0 1 0

TOTAl 22 21 23 24 27

Tabela 4 - Gastos com Benefícios 
Benefício 2015 2016 2017 2018 2019

Vale Alimentação 136.446,66  125.658,03 131.521,38 154.876,60 143.915,18

Seguro Saúde  213.459,53  224.724,34 206.618,05 259.031,59 277.625,18

9   QUADRO COMPARATIVO DE EMPREGADOS E 
RECEITA

Tabela 5 - Quantitativo de funcionários
ANO 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 22 21 23 24 27

Tabela 6 - Receita  (série histórica 2015 a 2019 )
fONTE 2015 2016 2017 2018 2019

PMCI  3.686.777,35  3.525.407,16 3.496.140,97 3.456.649,88 3.477.591,91

Outros 126.047,36  553.451,74 902.936,03 940.944.89 743.393,69

Total  3.812.264,71  4.078.858,90 4.399.077,00 4.397.594,77 4.220.985,60

10    POlÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO 
DE EMPREGADOS
No ano de 2019 ocorrem as contratações dos funcionários Daniel 
Romualdo Batista da Silva, Ana Caroline Abreu Silva, Wemerson 
Ferreira Castelo, Nilson Callegari Teixeira e Maicon Gaburo dos 
Santos para ocuparem o cargo Assessor Técnico em Tecnologia da 
Informação. Os cargos dos funcionários Felipe Santos Barbosa, 
Beatriz Damica Freitas e Rômulo Zucoloto de Paula foram 
alterados de Consultor Interno para Coordenador de Área de 
Negócio. 
11  DESCRIÇÃO PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOlVIDOS E 
EM ANDAMENTO
O principal projeto diz respeito a execução do Plano de 
Investimento em TIC para o período de 2017-2019 que engloba 
uma série de ações com foco na ampliação e modernização do 
Parque Tecnológico DATACI, que engloba o Datacenter, softwares 
e hardwares e rede metropolitana.
Foi mantido convênio com o Instituto Federal de Ensino 
Superior do ES – IFES e com a Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do município de Vitória com o propósito de realizar 
o desenvolvimento do aplicativos e a importação e customização 
dos aplicativos do ambiente web para o ambiente móvel, 
respectivamente.
A DATACI atua estrategicamente alinhada às diretrizes de Governo 
para aumentar sua presença nas diversas áreas do município ao 
desenvolver produtos e disseminar o uso novas tecnologias e 
serviços relacionados à tecnologia de informação, comunicação 
de dados, voz e imagem, geoprocessamento e demais serviços 
acessórios. Destacamos, a seguir, as principais ações realizadas 
nos eixos sistemas de informação e infraestrutura e dados:

11.1  Sistemas de Informação
As atividades de desenvolvimento descritas influenciam 
diretamente na melhoria das atividades foco da DATACI, 
que desde sua fundação pela Lei Municipal nº 2.710, de 17 de 
agosto de 1987 tem a finalidade específica de prestar serviços de 
tecnologia da informação e comunicação (TIC) a todos os órgãos 
e entidades que integram a Administração Pública Municipal, com 
uma política de qualidade pautada em atender as necessidades 
dos clientes através da inovação e desenvolvimento de soluções 
em TIC, por meio de equipe capacitada e sistemas eficientes que 
contribua nos processos para a melhoria contínua dos serviços 
prestados as secretarias e aos seus munícipes.
Podemos listar ações que viabilizaram as atividades realizadas em 
2019 para garantir a continuidade dos serviços e a melhoria dos 
processos dos sistemas existentes: 
-  Integração de sistemas e informações de interesse do Governo e 
de cada órgão individualmente;
-  Melhoraria da segurança na manutenção, operação e continuidade 
das bases de dados dos sistemas pela DATACI desenvolvidos;
-  Manutenção da integridade e sigilo das informações do Governo 
Municipal, assim como documentos internos desta própria 
DATACI;
-  Criação da integração das diferentes tecnologias de fornecedores, 
provendo a melhor solução para o Governo municipal, assim como 
aos cidadãos Cachoeirenses;
-  Atuação, por princípio, em conjunto com os órgãos públicos na 
melhoria dos serviços oferecidos ao cidadão;
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Implementação de soluções em vários âmbitos que melhoram o 
dia a dia da sociedade Cachoeirense;
-  Otimização das atividades inerentes à segurança de dados, 
proporcionando aos profissionais o benefício de maior segurança e 
tranquilidade no desenvolvimento de demais atividades da área de 
sistemas, com a adoção das diretrizes previstas na Lei Federal nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 
alterada pela Lei nº 13.853/2019.
-  Disponibilização de tecnologias em multiplataformas (Desktop, 
Web e Móvel) para melhor atender ao munícipe e as secretarias 
da PMCI.

Quadro 1 - Principais ações realizadas / em andamento

Item Descrição Status Benefícios

1

192 atividades que deram origem ao 
total de 1.369 Ordens de Serviços 
(O.S.). Foram atendidas 95,9%, o 
equivalente a 1.301 O.S., restando 
4,1% em andamento (68 O.S.)

Concluído
Melhorias nos processos das 

secretarias e melhor atendimento 
ao munícipe.

2 Realização de 5 Processos Seletivos 
com 60.000 inscritos. Concluído

Oportunidade ao munícipe em 
participar de processo seletivo 

temporário da PMCI

3

Manutenções:
-  IPTU 2019;
-  IPTU 2020;
-  Instalação do portal da Guarda 
Civil Municipal;
-  Instalação do novo portal da PMCI;
-  Reformulação da Agência Virtual;
-  Instalação das pesquisas de 
satisfação nos tablets.

Concluído
Melhorias nos processos 

gerenciais das Secretarias e 
atendimento ao munícipe

4
Entrega e lançamento do App “Nosso 
Esporte Cachoeiro” versão 1.0 e 2.0 
com inclusão da rede social

Concluído

Ferramenta Móvel para receber 
as informações da Secretaria 

de Esportes e lazer, bem como 
acompanhar os núcleos de 

esportes da cidade.

5 Entrega e lançamento do App 
“Descubra Cachoeiro” – Semcult Concluído

Ferramenta Móvel para que o 
turista e o munícipe possam 

conhecer os pontos turísticos da 
cidade.

6

Entrega e lançamento do Portal 
do Aluno, App do Aluno e Portal 
do Professor no Sistema educ@
ci – SEME

Concluído

Sistema Web para acesso 
pelos alunos, responsáveis 
e todos os professores da 
SEME. Os resultados do 

serviço disponibilizou 15.692 
rematrículas (74% em relação a 
2018, quando foram efetuados 

21.199 manualmente).

3.340 novas matrículas para o ano 
letivo 2020 (resultado 

obtido em 5 dias no Portal da 
Web).

7
Agendamento Online – Sistema de 
Agendamento para atendimento ao 
munícipe através da internet.

Concluído
Em 2019, 34.383 agendamentos 
para saúde, secretaria da fazenda 
e Emissão de carteira identidade

8 App Ponto Cachoeiro
- Agersa

Em 
andamento

Ferramenta importante para o 
munícipe, onde poderá verificar 
os horários e rotas dos ônibus 

da cidade.

9
SIGO - 156 - Ouvidoria  - Sistema de 
Gestão de Ouvidoria das Secretarias 
– Ouvidoria.

Em 
andamento

Sistema que controlará as 
solicitações dos munícipes 

enviadas as Secretarias, bem 
como seu atendimento

10 App “TODOS JUNTOS” – 
Ouvidoria

Em 
andamento

Ferramenta Móvel que controlará 
as solicitações dos munícipes 

enviadas as Secretarias bem como 
seu atendimento

11 Sistema de Monitoramento da GCM 
– Guarda Civil Municipal.

Em 
andamento

Controlará o atendimento 
da GCM aos chamados dos 

munícipes, bem como a parte 
gerencial dos documentos.

12 Painel Gerencial do Prefeito e 
obrômetro – Gabinete

Em 
andamento

Sistema gerencial onde controlará 
as obras em andamento

13 Sistema de Cadastro do Artesão Concluído
Sistema gerencial de cadastro 

dos munícipes que são artesãos 
na cidade.

14 Sistema Capacita Web Concluído

Sistema de cadastro de cursos 
oferecidos pelas Secretarias ao 
público e aos seus servidores 

em geral.

15 Sistema CPDM Web Concluído

Sistema de cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas para eleição 
do Conselho do Plano Diretor 

Municipal (CPDM)

16 Sistema de Tarifa Social Concluído

Melhorias no Sistema de cadastro 
de pessoas físicas com relação 

as tarifas sociais que trata a 
Prefeitura com relação aos seus 

munícipes.

17 Integração do BI Financial através de 
WebService Concluído

Criação do WebService para 
comunicação dos dados do 

Sistema Tributário com o Sistema 
Financial BI. Atendimento a 

Gestão da SEMFA, Prefeito e 
munícipes.

11.2  Infraestrutura e Dados
Todas as aquisições e soluções apresentadas no quadro 2, abaixo, 
influenciam diretamente na otimização de atividades inerentes à 
segurança de dados, proporcionando aos profissionais o benéfico 
de maior segurança e tranquilidade no desenvolvimento de demais 
atividades de menor ou maior importância.

Quadro 2 - Aquisições/serviços infraestrutura e dados
ITEM DESCRIÇÃO

1 Servidores para banco de dados oracle

2 Solução de proteção de dados (commvault)

3 Tape lybrary (robô backup) e fitas lto-7

4 Estrutura de internet gratuita - em andamento

5 Licenciamento windows server 2019 - em andamento

6 Gateway de e-mail

7 Condicionadores de ar datacenter

8 Melhoramento elétrico e nobreak datacenter

9 Rotedores BGP - em andamento

10 Garantia servidores dell (2 anos)

Segue abaixo breve descrição e justificativa para os equipamentos/
Softwares/Serviços contratados no exercício 2019 e em andamento 
referente a Infraestrutura: 

ITEM 1 - Servidores para Banco de Dados Oracle
Instalado 02 (dois) novos servidores Dell Power Edge R740 para 
utilização como banco de dados no ambiente de Datacenter da 
DATACI. Estes servidores nos proporcionam maior disponibilidade 
de recursos em CPU e Memória RAM, para a criação de Banco de 
dados com capacidade 3x maiores que o antigo ambiente de Banco 
de Dados Oracle.
Justificativa
Com essa nova estrutura de servidores, estaremos hábeis para 
realizar o upgrade de versão do Banco de Dados Oracle que 
atende diversos sistemas disponibilizados pela DATACI em seu 
ecossistema. 
Essa aquisição também foi necessária para buscar melhorias na 
perfomance no serviço de banco de dados, com otimização dos 
sistemas no ambiente de Datacenter da DATACI, mantendo de 
forma eficiente a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim e aos seus munícipes.

ITEM 2 - Solução de Proteção de Dados (COMMVAULT)
Implementado novo software de Backup coorporativo Commvault, 
estando o software licenciado de forma “perpétua” e com suporte 
em vigência.
Justificativa 
A aquisição do objeto em foco se fez necessária para buscar 
melhorias no processo de backup, recuperação e contingência dos 
dados e informações armazenadas no ambiente de Datacenter da 
DATACI, mantendo de forma eficiente a prestação de serviços 
a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e aos seus 
munícipes. Outra necessidade era um plano de desaster and 
recovery, que requeria um aporte tecnológico (hardware e 
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software) capaz de suprir as necessidades em situações adversas 
para recuperação de dados. Tal cenário corresponde ao sugerido 
pela NORMA ABNT NBR ISO/IEC-27002:2013, onde estabelece 
as diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter 
e melhorar a gestão de Técnicas de Segurança em uma empresa 
pública ou privada, incluindo práticas para backup.

ITEM 3 - Tape Lybrary (Robô Backup) e Fitas LTO-7
Instalado novo robô de fita, proporcionado maior autonomia ao 
Datacenter, com este novo equipamento, o armazenamento que 
era de 3 Terabytes de arquivos em cada fita de backup passará 
para 15 Terabytes. Um aumento de 400% nos recursos de backup, 
trazendo, maior segurança e velocidade no processo de geração e 
restauração dos arquivos.
Justificativa 
Buscar melhorias no processo de backup, recuperação e 
contingência dos dados e informações armazenadas no ambiente de 
Datacenter da DATACI, mantendo de forma eficiente a prestação 
de serviços a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e 
aos seus munícipes. 
Obtivemos um ganho com relação ao tempo demandado para 
realização de backup/restore,  considerando uma taxa máxima de 
140 Mbps (velocidade de gravação de fitas LTO5), anteriormente 
a janela para realização de um backup Full (completo) dura cerca 
de 32 h. Com fita LTO7, que possui velocidade máxima para 
gravação de 300 Mbps, a duração de um backup levar em torno de 
15 h, desconsiderando os ganhos que também obteremos com um 
melhor e mais robusto software de backup.

ITEM 4 – Estrutura de Internet Gratuita
Aquisição de solução Wireless com controle unificado e 
centralizado por controladora, com pontos de acesso em 35 
localidades diferentes distribuídos na cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, onde cada ponto de acesso possui um equipamento do 
tipo Access Point de alta potência, qualidade e com capacidade de 
atendimento aos usuários conectados no Cachoeiro Online.
Justificativa
Embora os planos de dados de celulares tenham se tornado mais 
acessíveis, ainda há um desafio enorme de disponibilidade de 
acesso de forma geral, por conta disso, mesmo que o acesso à 
internet móvel esteja disponível nem sempre o mesmo pode ser 
utilizado, uma vez que depende, fundamentalmente, de um bom 
sinal, que pode ser altamente prejudicado em locais com elevado 
número de pessoas, como é o caso de eventos de grande porte. A 
gestão de acesso Wi-Fi deve ser planejada e estruturada, de modo 
a atender todas as necessidades sobre as perspectivas de qualidade 
e disponibilidade. 
Conforme a alta rotina de atendimento da DATACI em eventos 
socioeducativos e seus comparativos históricos, como exemplo: 
EXPOSUL, BIENAL RUBEM BRAGA, Jogos da Juventude 
(SEMESP) e entre outras realizações que necessitam de usar 
sistemas de comunicação sem fio (wireless) e a sustentação e 
atualização do parque tecnológico para continuar a oferecer um 
serviço de altíssima qualidade, fez-se necessário à aquisição da 
solução em tela para solucionar a expansão dos serviços ofertados 
pelo Cachoeiro Online.

ITEM 5 – Licenciamento Windows Server 2019
Aquisição de licenciamento do Windows Server 2019 para a 
instalação em 04 (quatro) servidores da DATACI, onde 02 (dois) 
equipamentos necessitam de upgrade de versão Windows e outros 
02 (dois) precisam de Sistema Operacional Windows Licenciado.
Justificativa
Estão atreladas, além dos quesitos de segurança, ao funcionamento 
eficiente e legalizado dos servidores, evitando um ambiente não 

licenciado pelo fabricante do produto, no caso o Windows Server 
pela Microsoft, o que implicaria no pagamento de multas dada 
a prática de pirataria do software, gerando inúmeros transtornos 
para a municipalidade.

ITEM 6 - Gateway de E-mail
Instalado software se segurança de e-mails com finalidade de 
prevenir, detectar e remover códigos, programas ou arquivos 
maliciosos distribuídos por e-mail, evitando a disseminação 
dessas ameaças para o ambiente de rede interna, como estações de 
trabalho, dispositivos móveis e servidores.
Justificativa
A aquisição da solução de antispam, também conhecida como 
gateway de e-mail ou gateway antispam, teve como finalidade 
prevenir, detectar e remover códigos, programas ou arquivos 
maliciosos distribuídos por e-mail, evitando a disseminação 
dessas ameaças para o ambiente de rede interna, como estações de 
trabalho, dispositivos móveis e servidores de rede. Com o passar do 
tempo, esses filtros têm ficado cada vez mais eficientes, separando 
de forma mais precisa as correspondências eletrônicas indesejadas. 
Eles funcionam basicamente através de um conjunto de regras 
que separam os e-mails em desejados e indesejados. Os e-mails 
desejados são enviados para a caixa de entrada e os indesejados 
são marcados como Spam. Algumas vezes, os provedores nem 
mesmo enviam para sua pasta de Spam esses e-mails, bloqueando-
os diretamente no sistema (antispam) do provedor, mantendo de 
forma segura a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim e aos seus munícipes.
Essa solução é mais uma camada de segurança utilizada para 
detectar e remover as mais variadas formas de ameaças virtuais, 
tanto para ambientes domésticos quanto para, sobretudo, 
redes corporativas. Em particular, uma moderna solução de 
antispam é capaz de proteger contra ameaças dos tipos “objetos 
maliciosos Browser Helper (BHOs), sequestradores de navegador, 
ransomware, keyloggers, backdoors, rootkits, cavalos de tróia, 
worms, PEL maliciosos, dialers, fraudtools, adware e spyware, 
dentre outros. Além disso, tipicamente incluem ainda proteção 
contra URLs maliciosas infectadas, fraude e ataques de phishing, 
roubo de identidade digital, ataques bancários on-line, técnicas 
de engenharia social, ameaças persistentes avançadas (APT), 
botnets e ataques DDoS, sendo capazes de atuar sobre as inúmeras 
variantes de sistemas operacionais disponíveis no mercado. 

ITEM 7 - Condicionadores de Ar Datacenter
As instalações dos novos aparelhos condicionadores de ar 
proporcionam melhoria na capacidade de refrigeração do ambiente 
do Datacenter, aumentado à vida útil dos equipamentos e seus 
acessórios.
Justificativa
Essa implementação traz a solução de um problema que 
identificamos nos períodos mais quentes do ano “Verão”, onde a 
temperatura do datacenter aumentava exponencialmente causando 
um estresse de desempenho aos equipamentos do Datacenter, que 
com a temperatura não recomendada, automaticamente acionavam 
com maior rotação suas ventoinhas “Fans”, aumentando assim o 
risco de danos principalmente a seus Discos Rígidos e demais 
acessórios.  

ITEM 8 - Melhoramento Elétrico e Nobreak Datacenter 
Novos nobreak´s para o Datacenter, instalados e ativados, 
apresentando autonomia ao Datacenter que passou para 45 
minutos, com essa melhoria a equipe da DATACI em caso de falta 
de energia e não acionamento do gerador por alguma falha terá um 
tempo mais hábil para realizar o desligamento de forma segura de 
todos os equipamentos do Datacenter. 
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Também foi realizada uma adequação de disjuntores e fios para 
atendimento a solicitação do fornecedor dos aparelhos. Realizado 
upgrade de rede elétrica monofásica para bifásica na distribuição 
da energia para as tomadas alimentadas pelos novos nobreak´s.
Justificativa
A aquisição do objeto em foco se fez necessário para a substituição 
dos antigos Nobreaks do Datacenter da DATACI, que possuem 
tecnologia ultrapassada, pois seu tempo de uso de Nove anos e 
mais o desgaste natural com a utilização, fez com que a sua 
confiabilidade seja duvidosa, sendo assim foi feito a melhoria 
em equipamentos mais confiáveis, mantendo de forma eficiente 
a prestação de serviços a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim e aos seus munícipes.
Outro fator responsável pela aquisição da solução foi o ganho 
de espaço em Datacenter, pois através de novos UPS instaláveis 
verticalmente em Rack, ganhamos um grande espaço em nosso 
Datacenter, visto que os UPS antigos são robustos com relação a 
tamanho e consumo de espaço.

ITEM 9 - Roteadores BGP 
Aquisição de 02 (dois) roteadores do tipo “Cloud Core Router” e 
marca “Mikrotik”, para a realização da implementação do serviço 
de ativação do protocolo BGP, para acesso a internet de forma que 
a DATACI possa utilizar de seus IPs publicos já adquiridos. 
Justificativa
Com esses equipamentos, poderá ser implementado o ASN – 
Sistema Autônomo na Rede da DATACI/PMCI, permitindo que a 
mesma possua seus próprios endereços de IP público, independente 
dos provedores de internet contratados. Outro benefício importante 
é que com a possibilidade de se ter um Sistema Autônomo, a rede 
da DATACI/PMCI poderá ser interligada a um PTT – Ponto de 
Troca de Tráfego, permitindo maior velocidade na conexão direta 
com outros provedores, mantendo de forma eficiente a prestação 
de serviços a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e 
aos seus munícipes.

ITEM 10 - Garantia Servidores DELL (2 ANOS)
Realizado a garantia de peças e acessórios de servidores da DELL 
por 2 anos, foram adquiridas garantia para 02 (dois) Servidores 
Power Edge R520 e 03 (três) Servidores Power Edge R620. 
Conforme fotos ilustrativas abaixo.
Justificativa
Com o suporte de hardware por extensão relacionam-se nas 
garantias de utilização de equipamentos consistentes, suporte e 
manutenção ininterruptos, eliminando custos com contratação 
de suportes pontuais/emergenciais nos casos de falhas dos 
servidores e seus periféricos, provocando com a extensão das 
garantias um ambiente de alta performance e disponibilidade em 
DATACENTER que dimana as soluções tecnológicas ofertadas 
aos munícipes da comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

12    PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
A DATACI, enquanto desenvolvedora das aplicações da 
Tecnologia da Informação e Comunicação do município de 
Cachoeiro de Itapemirim, está comprometida com a utilização de 
ações e soluções que diminuam o impacto dessa no meio ambiente. 
Por isso, as rotinas são planejadas para terem o menor fluxo de 
processamentos utilizando, portanto, menos energia e gerando 
menos calor. 
Um exemplo disso foi a implementação da virtualização 
de servidores, a instalação de gerador alternativo, troca de 
equipamentos de ar condicionado e disponibilização de novos 
serviços no “Portal de Serviços” na página do município 
(http://www.cachoeiro.es.gov.br/servicos/) facilitando o auto-
atendimento, evitando assim o deslocamento das pessoas para 

obter alguns dos serviços providos pela municipalidade e, desta 
forma, diminuindo o impacto sobre a meio ambiente. 
Por meio de suas soluções, a DATACI se empenha em otimizar 
a arquitetura de sistemas/infraestrutura, compatibilizando 
necessidades e atualizações de softwares e hardwares para 
distribuir processos que apresentem a melhor eficiência energética 
possível. 
Outras ações de menor escala mas que refletem a política 
conservacionista dos recursos naturais foram a eliminação do uso 
de copos descartáveis, impressão de documentos nas duas faces 
das folhas, substituição de lâmpadas incandescentes por LED etc.

13   POlÍTICA DE INClUSÃO DIGITAl
Foram mantidos os 12 (doze) o número de pontos com entrega 
de sinal de internet aberta à população que existiam em 2016 e 
está em fase de contração projeto de ampliação para 35 pontos. O 
desenvolvimento de aplicativo também propiciou a inclusão digital 
dos usuários aos serviços disponibilizados pelo poder público.
O principal objetivo do Programa Cachoeiro Digital continua 
sendo o projeto de Fibra Óptica, o qual possibilitará a ampliação 
da malha da rede metropolitana, alcançando um maior número 
pessoas no ecossistema digital, principalmente em bairros de 
maior população e carente de serviços de telecomunicações, como 
mais um elemento que eleva a bandeira da inclusão social e reforça 
diretrizes do Programa de Governo da PMCI.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de Janeiro de 2020.

CARlOS HENRIQUE SAlGADO
Diretor Presidente

ElCIO PAES DE SÁ NETO
Diretor de Tecnologia da Informação

APROVAÇÃO DO CONSElHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ata Reunião Assembleia Geral Ordinária de 06/05/2020

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI
CNPJ nº. 31.720.485/0001-11 – NIRE nº. 32 3 0003133 1 

DIA, HORA E lOCAl: aos 06 (seis) dias do mês de maio de 
2020, às 15:20 horas, na DATACI, situada à Rua Vinte e Cinco 
de Março, nº. 28, 2º Pavimento, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
CONVOCAÇÃO: todos os Conselheiros foram convocados por 
e-mail, telefone e por publicação no Diário Oficial do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim nos dias 28 de abril de 2020, 29 de abril 
de 2020 e 30 de abril de 2020, em cumprimento às disposições 
do Artigo 124 da Lei n. 6.404 de 15/12/1976 com suas alterações 
com o seguinte teor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI 
- CNPJ nº. 31.720.485/0001-11 – Assembleia Geral Ordinária 
– Edital de Convocação – Estão convocados os representantes 
legais do acionista único, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, nomeados por meio do Decreto Municipal Nº 
28.325, Nº 28.808, ofício SEME/GAB nº 880/2019 e ofício 
SEMGOV/Nº 001/2020, que integra o Conselho de Administração 
da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim – DATACI a se reunirem para participarem da 1ª 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 06 de maio de 
2020 às 15:00 horas, na DATACI, situada à Rua Vinte e Cinco 
de Março, nº. 28, 2º Pavimento, Cachoeiro de Itapemirim-ES, a 



Cachoeiro de Itapemirim (ES), sexta-feira, 15 de maio de 2020                                                   DOM nº 6067  Página 18

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: QUÓRUM 
DE VOTAÇÃO: a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de Conselheiros que representem, no 
mínimo, 1/4 (um quarto) daqueles com direito de voto; em segunda 
convocação instalar-se-á com qualquer número. 1- EXAMINAR, 
DISCUTIR E VOTAR SOBRE OS NEGÓCIOS SOCIAIS E 
PRINCIPAIS fATOS ADMINISTRATIVOS”, RElATÓRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO, “CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES 
fINANCEIRAS” ACOMPANHADAS DO “PARECER 
fINAl E TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES”, TERMOV, TERINT E “PARECER DO 
CONSElHO fISCAl REfERENTE A DOCUMENTAÇÃO 
ElABORADA PElOS AUDITORES INDEPENDENTES”. 
Cachoeiro de Itapemirim, 06 de maio de 2020. André Ferrari 
Fonseca, Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: encontram-se presentes os representantes legais 
do acionista único, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, nomeados por meio do Decreto Municipal Nº 28.325, 
Nº 28.808, ofício SEME/GAB nº 880/2019 e ofício SEMGOV/
Nº 001/2020 que integram o Conselho de Administração da 
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim – DATACI, o Sr. André Ferrari Fonseca, Presidente 
do Conselho de Administração e Diretor de Gestão da DATACI, 
o Sr. Carlos Henrique Salgado, Diretor Presidente da DATACI, 
o Sr. Israel Blanco Braz de Souza, membro representante da 
Secretaria Municipal de Modernização e Análise de Custos, 
o Sr. Leonardo Pacheco Pontes, membro representante da 
Secretaria Municipal do Governo, a Sra. Ionara Crespo Ferreira 
Gomes, membro representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, a Sra Letícia Aparecida Prucoli Ravani, 
membro representante da Secretaria Municipal de Educação, o Sr. 
Alcione Dias, membro suplente representante dos funcionários 
da DATACI. MESA: Sr. André Ferrari Fonseca, Presidente do 
Conselho de Administração e Diretor de Gestão DATACI e o 
Sr. Luiz Carlos Bindaco, Gerente Operacional de Serviços da 
DATACI. O Sr. André Ferrari Fonseca convidou a mim, Luiz 
Carlos Bindaco, para secretariar os trabalhos. Instalada a reunião, 
procedeu-se à leitura da convocação e submeteram-se à apreciação 
dos senhores Conselheiros os assuntos constantes na ordem do 
dia. Dessa forma, o Presidente desta sessão, Sr. André Ferrari, 
determinou que fosse cumprida a ordem do dia. 1- EXAMINAR, 
DISCUTIR E VOTAR SOBRE OS NEGÓCIOS SOCIAIS E 
PRINCIPAIS fATOS ADMINISTRATIVOS”, RElATÓRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO, “CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES 
fINANCEIRAS” ACOMPANHADAS DO “PARECER 
fINAl E TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES”, TERMOV, TERINT E “PARECER DO 
CONSElHO fISCAl REfERENTE A DOCUMENTAÇÃO 
ElABORADA PElOS AUDITORES INDEPENDENTES”: o 
Sr. André Ferrari Fonseca propôs a discussão sobre os seguintes 
documentos: “Relatório da administração sobre os negócios sociais 
e principais fatos administrativos”, “Cópia das Demonstrações 
Financeiras”, “Parecer Final e Termo Circunstanciado dos 
Auditores Independentes”, TERMOV, TERINT e “Parecer do 
Conselho Fiscal referente a documentação elaborada pelos 
Auditores Independentes”. Prosseguiu Sr. André informando que 
os profissionais de contabilidade que produziram os relatórios 
contábeis estão a disposição para eventuais esclarecimentos. 
Além destes documentos foram disponibilizados para consulta 
todos aqueles constantes no Rol contido na Instrução Normativa 
43/2017 e alterações - ANEXO III, ITEM J, elaborada e 
disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado do ES para 
orientar os procedimentos referentes à prestação de contas anual 
(PCA). Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, 

a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas, e o 
parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, foram os mesmos, bem como as contas 
da Administração da DATACI, aprovados por unanimidade. 
Após leitura e análises dos documentos os membros desse 
Conselho determinaram a lavratura do seguinte: PARECER 
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – A Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim – DATACI, reunida nesta data, decide 
por APROVAR o Relatório da administração sobre os negócios 
sociais e principais fatos administrativos, Cópia das Demonstrações 
Financeiras, Parecer Final e Termo Circunstanciado dos Auditores 
Independentes, TERMOV (Termo circunstanciado elaborado e 
assinado pela comissão responsável pelo Inventário Anual de 
Bens Móveis), TERINT (Termo Circunstanciado de Intangíveis) 
e Parecer do Conselho Fiscal referente a documentação elaborada 
pelos Auditores Independentes e as contas da Administração da 
DATACI. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão as 16:30h 
para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por 
todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim,(ES), 06 de maio de 2020.
André Ferrari Fonseca

Presidente da Assembleia

Carlos Henrique Salgado
Conselheiro

Israel Blanco Braz de Souza
Conselheiro

Leonardo Pacheco Pontes
Conselheiro

Ionara Crespo Ferreira Gomes
Conselheira

Letícia Aparecida Prucoli Ravani
Conselheira

Alcione Dias  da Silva
Conselheiro Suplente

Luiz Carlos Bindaco
Secretário da Assembléia

ATA DE REUNIÃO DO CONSElHO fISCAl DA 
COMPANHIA DE TECNOlOGIA DA INfORMAÇÃO 

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI
CNPJ nº. 31.720.485/0001-11 – NIRE nº. 32 3 0003133 1 

DIA, HORA E lOCAl: aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 
2020, às 09:00 horas, na sede da DATACI, situada à Rua Vinte e 
Cinco de Março, n.º 28, 2.º Pavimento, Cachoeiro de Itapemirim/
ES. CONVOCAÇÃO: anúncio publicado no Diário Oficial do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 28, 29, 30 de 
Abril de 2020, com alteração da data Publicada em 04 de 
Maio de 2020, em cumprimento às disposições do Artigo 124 da 
Lei n. 6.404 de 15/12/1976, com suas alterações com o seguinte 
teor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI - CNPJ nº. 
31.720.485/0001-11 – Reunião do Conselho Fiscal – Edital de 
Convocação – Estão convocados os membros do Conselho Fiscal 
da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
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Itapemirim – DATACI a se reunirem para participarem da 2ª. 
Reunião do Conselho Fiscal a realizar-se no dia 04 de maio de 
2020 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: QUORUM DE 
VOTAÇÃO: a reunião instalar-se-á, em primeira convocação, com 
a presença de Conselheiros que representem, no mínimo, 1/4 (um 
quarto) daqueles com direito de voto; em segunda convocação 
instalar-se-á com qualquer número. 1- FECHAMENTO 2019; 
2- EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR SOBRE OS NEGÓCIOS 
SOCIAIS E PRINCIPAIS FATOS ADMINISTRATIVOS”, 
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, “CÓPIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS” ACOMPANHADAS 
DO “PARECER FINAL E TERMO CIRCUNSTANCIADO 
DOS AUDITORES INDEPENDENTES”, TERMOV, TERINT 
E “PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE A 
DOCUMENTAÇÃO ELABORADA PELOS AUDITORES 
INDEPENDENTES”. Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril 
de 2020. Constatou-se a presença dos Conselheiros Sr. Ricardo 
Rocha Grola, Sr.ª Roberta Harleu Gasoni Cardoso e Sr. Roberto 
Souza Moraes, nomeados pelo Decreto n.º 29.310 de 10/03/2020. 
Durante a reunião, compareceram em alguns momentos a Gerente 
de Controladoria Sr.ª Nilva Brandão de Almeida Novaes e os 
representantes do Escritório de Contabilidade Douglas Chagas 
Fiorin e Eriane Pachedo da Silva. MESA: Sr. Ricardo Rocha 
Grola, Sr.ª Roberta Harleu Gasoni Cardoso e Sr. Roberto Souza 
Moraes. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura da convocação 
e submeteram-se à apreciação dos senhores Conselheiros os 
assuntos constantes na ordem do dia. 1) fECHAMENTO 2019: 
O Conselho Fiscal realizou a conferência por amostragem do fluxo 
documental apresentado, quais sejam: i) Balanço Patrimonial 
em 31/12/2019; ii) Demonstração do Resultado em 31/12/2019; 
iii) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/2019; iv) Demonstração dos Fluxos de Caixa em 
31/12/2019; v) Notas Explicativas em 31/12/2019; vi) Relatório 
do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31/12/2019; vii) Relatório Circunstanciado de 
Auditória das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 
findo em 31/12/2019; viii) Laudo de Avaliação de Bens Móveis; 
ix) Laudo de Avaliação de Bens Intangíveis x) Extratos Bancários 
e de aplicações financeiras referente ao exercício de 2019, dos 
Bancos Banestes S.A., Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica 
Federal (fornecidos em arquivo .PDF); e xi) Disponibilizado 
acesso ao Sistema ALTERDATA para análise do Saldo Contábil 
das contas. Após análise, verificou-se os seguintes pontos: a) 
Recomenda-se verificar junto ao Banco do Brasil a possibilidade 
de emissão de um extrato de aplicações financeiras que represente 
o valor atual da conta aplicação financeira, contendo além do valor 
aplicado, o saldo atualizado até a data acrescido dos rendimentos/
juros; b) Após análise dos lançamentos contábeis, recomendamos 
rever a classificação contábil das contas do grupo fornecedores e as 
abreviaturas nos históricos dos lançamentos contábeis; c) Referente 
aos créditos tributários a serem recuperados, este Conselho Fiscal 
concorda com as recomendações do Auditor Independente, 
relacionas na página 12 do documento descrito no item vii) 
Relatório Circunstanciado de Auditória das Demonstrações 
Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2019, para que 
sejam efetuados os procedimentos de compensação ou restituição 
desses valores remanescentes dos impostos; 2 - EXAMINAR, 
DISCUTIR E VOTAR SOBRE OS “NEGÓCIOS SOCIAIS E 
PRINCIPAIS fATOS ADMINISTRATIVOS”, RElATÓRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO, “CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES 

fINANCEIRAS” ACOMPANHADAS DO “PARECER 
fINAl E TERMO CIRCUNSTANCIADO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES”, TERMOV, TERINT E “PARECER DO 
CONSElHO fISCAl REfERENTE A DOCUMENTAÇÃO 
ElABORADA PElOS AUDITORES INDEPENDENTES”: 
O Conselho Fiscal, restrito ao relatório da administração que 
nos apresentado, no que compete a este Conselho, não detectou 
pontos relevantes. Com relação as demonstrações financeiras 
apresentadas, que seguiram acompanhadas do parecer final e 
termo circunstanciado dos auditores independentes, bem como os 
relatórios emitidos pela auditoria, após análise, foi constatado que: 
a) Este Conselho concorda com as recomendações indicadas no 
aludido relatório da auditoria e recomenda que as mesmas sejam 
cumpridas, em especial “adotar providências para baixar valores 
que não representem mais créditos e/ou adotar providências 
necessárias para recuperar os valores que ainda não tenham sido 
pagos para a DATACI”; b) No que trata do TerMov, Laudo de 
avaliação de bens móveis e bens intangíveis, o conselho fiscal 
informa que o laudo está em conformidade com os padrões 
técnicos, entretanto recomenda-se, com base na nota explicativa 
contábil apresentada junto ao Laudo de Avaliação de Bens Móveis, 
analisar os saldos do ativo Imobilizado. Ressaltamos ainda que 
não possuímos competência técnica para aprovar laudos dessa 
natureza. O parecer do conselho fiscal será feito ao final desta 
Ata; e 3) ASSUNTOS GERAIS: O conselho fiscal recomenda: 
a) Melhorias na conciliação entre os lançamentos do financeiro 
e das contas contábeis; b) A revisão e análise dos procedimentos 
fiscais/previdenciários relacionados ao pagamento de autônomos 
a fim de verificar a retenção e recolhimento do INSS, bem como 
sua inclusão na folha de pagamento; c) O encaminhamento a este 
conselho, pelo Advogado da DATACI, do relatório das ações 
judiciais que a empresa figura como parte. Nada mais havendo, foi 
encerrada a sessão para a lavratura da presente ata, que após lida e 
aprovada vai por todos os presentes assinadas.

PARECER DO CONSElHO fISCAl

O Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim - DATACI, reunido nesta data, APROVA 
SEM RESSALVA, o relatório anual da administração e as 
demonstrações financeiras do exercício social de 2019, bem como 
os relatórios de avaliações dos bens móveis e bens intangíveis, 
com base no Relatório de auditoria independente e Relatório 
circunstanciado de auditoria, observadas suas notas explicativas 
e recomendações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão para lavratura da presente ata que após lida e aprovada vai 
por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de maio de 2020.

Ricardo Rocha Grola
Conselheiro

Roberta Harleu Gasoni Cardoso
Conselheiro

Roberto Souza Moraes
Conselheiro

Douglas Chagas Fiorin
Contador
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Notas Explicativas às demonstrações contábeis em 31 de 
dezembro de 2019

1. Contexto Operacional
A DATACI – Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim tem por objetivo social principal 
o desenvolvimento de programas de computador através de 
encomenda e objetivos secundários a consultoria em tecnologia 
da informação, a reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos, o suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação, o tratamento de dados, 
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet e a instalação e manutenção elétrica.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e das principais 
práticas adotadas.
As demonstrações contábeis, referente ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, foram preparadas de acordo com as novas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, alteradas 
pela Lei nº 11.638/2007 e 11.941/2009.
2.1 Principais práticas contábeis
2.1.1 Apuração do resultado
O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado 
em conformidade com o regime contábil de competência.
2.1.2 Caixa e Equivalente de Caixa
Os montantes registrados na rubrica Caixa e Equivalentes de 
Caixa correspondem aos valores disponíveis em Caixa, depósitos 
bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem 
liquidez imediata ou vencimento original em até
três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais 
superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com 
movimentação pelo resultado e registrados em investimentos a 
curtos prazos e recursos disponibilizados conforme
contrato firmados com as instituições até a data do Balanço 
Patrimonial..
2.1.3 Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido a depreciação, que é 
realizada pelo método linear, na qual as taxas são determinadas de 
acordo com a legislação vigente do país e com a vida útil de cada 
bem, deduzido das perdas por redução
ao valor recuperável.
2.1.4 Intangível
São escriturados ao custo de aquisição e posteriormente deduzidos 
de sua amortização e perdas, quando for o caso. Os ativos 
intangíveis em sua maioria são amortizados no prazo de 60 
(sessenta) meses – 05 anos, a exceção do software
“Scriptcase” que está sendo amortizada a taxa de 100% ao ano 
em virtude do contrato de licenciamento firmado ser 12 meses, 
enquanto os demais têm licenças de uso permanentes.
2.1.5 Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados pelas 
alíquotas de 15% (acrescida de adicional de 20%) e de 09% 
respectivamente, sobre o lucro tributável observando os critérios 
estabelecidos pela legislação fiscal.
2.1.6 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização e são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias incorridas até a data de encerramento dos
balanços.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 
sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 

12 meses. Caso contrário é demonstrado como não circulantes.

3- Caixa e Equivalentes de Caixa
São representados por:

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa é representado em 
sua maioria por saldo depositado em conta de movimentação 
financeira no Banco Banestes.

4 – Clientes
Representados por:

Os valores a receber no exercício de 2019 dos principais clientes, 
sofreram uma redução em relação ao último exercício. O saldo 
referente a gestões anteriores abrange os valores a receber de 
períodos anteriores a 2017.

5 – Adiantamentos
Representados por:

6 – Créditos a Recuperar/Compensar
Representados por:

Descrição
2019

R$

2018

R$

O montante referente a impostos a recuperar é composto de saldo 
compensável de IR a Recuperar 2017 (9.635,37), Contribuição 
Social Retida Na Fonte a Recuperar (428,92), Antecipação de 
CSLL 2019 (20.756,59), Antecipação de Imposto de Renda 2019 
(28.675,98), Créditos de PIS Não Cumulativo (1.027,72), Créditos 
de COFINS Não Cumulativo (3.879,95), Outros Cred Tributá e 
Previdên (336,74), Créditos PIS Extemporâneos (1.187,06), 
Créditos COFINS Extemporâneos (4.704,31), IRRF a Recuperar 
2016 (71,60), IRRF a Recuperar 2018 (66,76), IRRF a Recuperar 
2019 (16.094,61). Também compõe créditos a recuperar o saldo 
de (789,52) do funcionário Afonso Louzada Hoinhas de vale 
transportes não descontados de período anteriores com base no 
OFÍCIO 340/2018.

7 – Despesas Antecipadas
Representados por:
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8 – Imobilizado
Representados por:

Compõe o saldo de Imobilizado Líquido do ano de 2019, o valor 
residual de 31 de dezembro de 2018, acrescido o valor de bens e 
deduzindo o valor de depreciação acumulada.
O CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, aprovado 
pela Deliberação CVM nº. 639/10 o qual faz correlação ao IAS 
36 – Impairment of Assets, torna obrigatório para as empresas 
de capital aberto a aplicação do Teste Impairment no mínimo 
anualmente, com objetivo de assegurar que os ativos não estejam 
registrados contabilmente por um valor superior aquele passível 
de ser recuperado no tempo por uso ou por eventual venda.
No exercício de 2016 após a Aplicação do Impairment Test 
foi identificado supervalorização no imobilizado da entidade 
(mediante critério de valor justo líquido de despesa de venda).

9 – Intangível
Representados por:

Descrição
2019
R$

2018
R$

Marcas e Patentes 2.670,00 2.670,00

Softwares 416.015 379.973

Softwares em Desen.(Transportes urbanos) 84.153 116.729

Total 502.838 499.372

10 – Compensação Ativa
Representador por:

Foi reconhecido no exercício a perda de R$ 15.533,05 referente a 
valores que não foram descontados dos colaboradores.

11 – fornecedores
Representados por:

A entidade apresentou redução na sua dívida com terceiros em 
relação ao exercício anterior, sua aquisição de maior valor em 
aberto foi com o fornecedor EDUARDO FADINI SILVESTRE – 
ME (R$ 300.000,00).

12 – Adiantamentos Clientes
Representados por:

13 – Tributos e Contribuições
Representados por:

Descrição
2019

R$
2018

R$

IRPJ a Recolher - 6.141

CSLL a Recolher - 5.635

INSS a Recolher 32.832 19.361

FGTS a Recolher 12.965 13.544

PIS Não Cumulativo a Recolher - 765

PIS Cumulativo a Recolher 2.392 2.224

COFINS Cumulativo a Recolher 11.039 10.266

COFINS Não Cumulativo a recolher 0,00 3.666

IR Fonte a Recolher 0561 17.994 10.515

Cont. Prev. S/ Receita Bruta (CPRB) 17.547 17.685

IRRF S/ Serviço Prestador P/ Sociedade Civil 1708 1.482 159

ISS Retido na Fonte 114 116

Contribuições a Recolher 0,00 325

ICMS a Recolher 0,00 14.040

PIS COFINS e CSLL cód. 5952 444 749

INSS S/ Serviços 250 255

Total 97.059 105.446

14 - Obrigações Com Pessoal
Representados por:

15 – Provisões
Representados por:

As Provisões de Férias são contabilizadas mensalmente pelo 
valor equivalente a 1/12 (um doze avos) do salário atualizado de 
cada funcionário. A contabilização é feita baseada no princípio 
da competência, pois devemos registrar todas as despesas no 
momento em que elas acontecem, ou seja, quando incorridas. Cada 
mês transcorrido representa 1/12 (um doze avos) de obrigação 
para a empresa e consequentemente 1/12 (um doze avos) de direito 
para o funcionário.
“Art. 337. O contribuinte poderá deduzir, como custo ou 
despesa operacional, em cada período de apuração, importância 
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destinada a constituir provisão para pagamento de remuneração 
correspondente a férias de seus empregados (Decreto-Lei nº 1.730, 
de 1979, art. 4º, e Lei Nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso I).

§ 1º O limite do saldo da provisão será determinado com base 
na remuneração mensal do empregado e no número de dias de 
férias a que já tiver direito na época do encerramento do período 
de apuração (Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 4º, § 1º).
§ 2º As importâncias pagas serão debitadas à provisão, até o limite 
do valor provisionado (Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 4º, § 
2º).
§ 3º A provisão a que se refere este artigo contempla a inclusão dos 
gastos incorridos com a remuneração de férias proporcionais e dos 
encargos sociais, cujo ônus cabe à empresa.
A Provisão de Contingência é o reconhecimento da ação civil 
movida pela Dataci contra o município de Cariacica, que a 
sentença desfavorável condenou a autora ao pagamento de 
honorário advocatício, sendo assim, reconhecido neste exercício 
a provisão de um pagamento provável futuramente de acordo com 
a sentença final.

16 – Patrimônio líquido
O Patrimônio Líquido está composto pelo capital social (R$ 
4.795.796,97), Resultados Acumulados (R$ 262.964,49) e Ajuste 
de Exercícios Anteriores (R$ 56.665,73), tais ajustes são referentes 
à perdas/aquisições de bens tangíveis identificados por auditoria/
inventário referente a 2018, correção na aplicação do Banco do 
Brasil, Apropriação do seguro conforme sua vigência, baixa da 
NF 4200 cliente IPACi referente à 2018 que havia sido cancelada, 
reconhecido de crédito de PIS e Cofins não cumulativo de Abril à 
Novembro/2019 devido sua alíquota.

17 – Contas de Compensação
A companhia reconheceu como perdas e desfalques em dezembro 
de 2016 o montante de R$ 108.769 (Competência 2016) 
registrados em contas redutoras que seriam baixadas após julgado 
pelo Tribunal de contas o Processo nº 9077/2016-7.
Os saldos das contas redutoras relacionada ao processo citado 
foram transferidos para contas de compensação do ativo e do 
passivo para atender a solicitação do TCEES, solicitado em 
13/09/2018.
Acrescentado no exercício a perda referente a descontos não 
efetuados dos colaboradores, totalizando o valor de R$ 15.533.05.

Carlos Henrique Salgado
Diretor

CPf 315.173.407-30

Douglas Chagas fiorin
Contador

CPf 106.761.897-09
CRC/ES 018472/O-1

RElATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 

fINDO EM 31/12/2019 

A Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim Dataci
Ao Sr. Presidente Carlos Henrique Salgado

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de 

Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim Dataci, as 
quais compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Companhia de Tecnologia 
da Informação de Cachoeiro de Itapemirim Dataci em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Dataci, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos
As demonstrações contábeis da Dataci referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para fins de 
comparabilidade, foram anteriormente auditadas por outros 
auditores independentes, por ocasião da emissão do relatório em 
22/03/2019, sem modificações.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Dataci 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Dataci ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Dataci são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 



Cachoeiro de Itapemirim (ES), sexta-feira, 15 de maio de 2020                                                   DOM nº 6067  Página 36

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:
 -  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
 -  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Dataci.

-  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

 -  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Dataci. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Dataci a não mais se manter em 
continuidade operacional.

 -  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

 -  Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente, 
referente às informações financeiras da entidade, para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações contábeis.

 - Fornecemos também aos responsáveis da administração da 
entidade, declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, 
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos 
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativasde auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Brasília – DF, 30 de abril de 2020.

FP Perícia Contábil Ltda
CRC-DF 1087

Floriano Meneses de Carvalho - 013757/O-8

Anexos
Cópias das seguintes peças das demonstrações contábeis:
Balanço Patrimonial
DRE
DMPL
DFC
Notas Explicativas
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RElATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA

Brasília – DF, 30 de abril de 2020.
A: Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim Dataci
Ao Sr. Presidente Carlos Henrique Salgado
Ref.: Relatório Circunstanciado de Auditoria das Demonstrações 
Contábeis

Prezado Presidente,
Usamos do presente para encaminhar a V.S.ª o relatório 
circunstanciado de auditoria das demonstrações contábeis 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Nossos exames abrangeram a avaliação, por amostragem, dos 
procedimentos contábeis e os sistemas de controles internos 
adotados na entidade e foram realizados de acordo com as normas 
de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis com exame 
da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na 
extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.
Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste 
relatório, que é estritamente confidencial e tem como única 
finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que 
desautoriza e torna ilegal, nos termos do art. 410 da Lei 13.105/2015 
“Código de Processo Civil – CPC”, seu uso para qualquer outro 
fim. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis para fins 
internos e externos está expressa em outro relatório, entregue 
juntamente com este, elaborado em conformidade com a NBC TA 
700 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Destacamos que os testes foram realizados em contas específicas 
do plano de contas da entidade e abrangeram a parte contábil e de 
controles internos. Esse relatório foi dividido da seguinte forma:

Sumário
1) Ativo ..........................................  ........................................... 4
1.1) Disponibilidades ................................................................... 4
1.2) Contas a Receber ................................................................ 4
1.3) Adiantamentos a Receber ................................................... 7
1.4) Créditos a Recuperar ............................................................ 9
1.5) Despesas Antecipadas ....................................................... 12
1.6) Imobilizado ........................................................................ 13
1.7) Perdas e Desfalques .......................................................... 15
2) Passivo ................................................................................... 15
2.1) Passivo Circulante ............................................................. 15
2.2) Fornecedores ..................................................................... 16
2.3) Adiantamento de clientes .................................................... 16
2.4) Obrigações Fiscais ............................................................. 17
2.5) Retenções de impostos ...................................................... 17
2.6) Obrigações Sociais ........................................................... 17
2.7) Salários a pagar ................................................................ 18
2.8) Provisões ......................................................................... 18
2.9) Patrimônio Líquido ........   ............................................... 19
3) Receitas................................................................................ 20
4) Despesas .............................................................................. 20
5) Demonstrações Contábeis .................................................... 21
6) Análise do Resultado e de índices ....................................... 22
7) Outros comentários ............................................................ 25
7.1) Certidões Negativas ........................................................... 25
8) Resumo das Recomendações ................................................. 26

9) Fechamento ........................................................................... 27

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários.

Atenciosamente,

FP Perícia Contábil Ltda.
Floriano Meneses de Carvalho

Auditor CRC-DF 013.757
1) Ativo
1.1) Disponibilidades
O saldo das contas integrantes do disponível no ativo em 
31/12/2019 representavam os seguintes saldos:

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0171/003/2398-7 (00007) 3.050,39 -

BANCO DO BRASIL 83-3 /77569-X (28988) 173,01 3.549,31

APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2398-7 (00010) 647,94 2.134,52

APLICAÇÕES BANESTES S/A 1253068-9 (00011) 1.516.133,55 1.179.432,34

APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5965-5 (28922) 686.579,87 2.273.902,32

APLICACAO BANCO BRASIL (29027) 366.861,68 128.116,66

APLICAÇÃO BANESTES C-C 2937348-7 (29150) 158,45 -

TOTAL 2.573.604,89 3.587.135,15

Fonte: Balanço Patrimonial e extratos bancários.
Com relação a este grupo de contas, procedemos o envio de 
circularização (que é um pedido de confirmação de saldos e 
informações sobre negócios mantidos com o destinatário) para 
a Caixa Econômica Federal, para o Banestes e para o Banco do 
Brasil. Recebemos respostas de todos os bancos.
Comparamos os saldos e informações indicados nas respostas às 
circularizações recebidas com os dados inseridos nas demonstrações 
contábeis da auditada. Dessa comparação verificamos que os saldos 
e informações das respostas correspondem com as demonstrações 
contábeis, não havendo nada merecedor de comentário nesse 
sentido.
1.2) Contas a Receber
O saldo do grupo contas a receber, composto especialmente 
de valores a receber de clientes para os quais foram prestados 
serviços, pode ter sua composição demonstrada para 31/12/2019 
da seguinte forma:

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH DE ITAP. 
(026934) 14.628,06 88.497,89

IPACI (009883) 0,00 2.861,20

PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
(003267) 444.190,91 514.522,87

TOTAL GESTÃO ATUAL 458.818,97 605.881,96

IPACI (29727) 5.735,34 5.735,34

AGERSA (29730) 13.663,99 13.663,99

SIMTERNET (29733) 1.666,50 1.666,50

PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
(29736) 302.597,46 302.597,46
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ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (29739) 1.288,80 1.288,80

TOTAL GESTAO ANTERIOR 324.952,09 324.952,09

TOTAIS 783.771,06 930.834,05

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12 de 2018 
e 2019.
Com relação aos valores de contas a receber, solicitamos relatórios 
do controle interno que permitissem identificar a relação dos 
valores não recebidos de cada um dos clientes e que compunham 
os saldos desses itens nas demonstrações contábeis.
Procedemos a sua análise e confronto dos valores com aqueles 
registrados na contabilidade e desse procedimento nossas 
observações são as seguintes:
O grupo de contas a receber da contabilidade é subdividido em 
contas a receber da gestão atual e contas a receber da gestão 
anterior. Segundo informações da administração, não há gerência 
sobre os valores a receber oriundos da gestão anterior.
Em relação ao cliente Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de 
Itapemirim, recebemos relatório de contas a receber emitido do 
sistema de controle interno descrevendo os itens, notas, datas de 
vencimentos e valores ainda não recebidos, composto apenas de 3 
itens. Observa-se nesses valores a receber, que dois referem-se à 
itens vencidos no ano de 2017 e um no ano de 2018.
Com relação ao cliente Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, recebemos um relatório elaborado por meio de 
planilhas eletrônicas, extraído dos registros contábeis, onde é 
demonstrada a implantação de um saldo inicial de conta a receber 
de R$ 658.939,00 (no início de 2016), vários registros de valores 
oriundos de serviços prestados e notas fiscais emitidas e ainda 
recebimentos durante o período entre o início (01/01/2016) até 
o encerramento das demonstrações contábeis (31/12/2019), 
terminando com o saldo final a receber de R$ 444.190,92, igual ao 
indicado no saldo de contas a receber desse cliente.
Em análise do relatório, observa-se que o mesmo foi preparado 
para atendimento à solicitação do serviço de auditoria, não tendo 
sido emitido do sistema de controle de contas a receber e não sendo 
possível identificar apenas as faturas pendentes do respectivo 
cliente, à não ser que haja procedimento de conciliação da conta.
Observa-se então que há fragilidade no controle interno de contas 
a receber, visto que conforme o relatório apresentado, não há 
registros dos valores a receber, recebidos e pendentes que permitam 
identificar prontamente apenas as faturas pendentes desse cliente 
no sistema de gestão dos créditos, visando dar suporte à cobranças 
de valores não recebidos e também à conciliação dos registros 
contábeis.
Vale destacar ainda que o tema contas a receber já foi tema da 
auditoria do ano anterior, que incluiu em seu relatório a existência 
de divergência de valores entre os recebíveis de ordem contábil e 
de ordem financeira.
Em relação à este assunto, a administração respondeu por 
intermédio dos prestadores de serviços de contabilidade o seguinte: 
“Sobre a relação financeiro, está em pauta sobre a relevância do 
alinhamento do sistema para gerar as informações devidas para o 
auxílio da empresa, sendo assim, feito no exercício de 2020”.

Recomendação: A recomendação dos auditores para a auditada 
em relação ao grupo de contas a receber é: checar a veracidade 
dos valores registrados como contas a receber da gestão anterior, 

para baixar valores que não representam mais créditos e/ou adotar 
as providências necessárias para recuperar o que seja possível; 
adotar providências para baixar valores que não representem mais 
créditos e/ou adotar providências necessárias para recuperar os 
valores que ainda não tenham sido pagos para a Dataci; otimizar 
o controle de contas a receber no sistema de controle interno 
usado para tal (Alterdata), com o objetivo de que esse controle 
forneça segurança razoável de que todos os valores ali registrados 
como créditos para a Dataci sejam realmente existentes, para dar 
suporte à uma ação administrativa de recuperação dos créditos 
bem como para fornecer informações para registros contábeis que 
correspondam à realidade dos valores a receber de clientes.
1.3) Adiantamentos a Receber
O saldo do grupo de contas adiantamentos a receber das 
demonstrações contábeis pode ser descrito da seguinte forma em 
31/12/2019:

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (00021) 0,00 891,00

ADIANTAM E EMPREST EMPREGADOS (00024) 3.378,44 21.931,75

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (00025) 10.148,88 0,00

TOTAL ADIANTAMENTOS A RECEBER 13.527,32 22.822,75

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12 de 2018 
e 2019.
Com relação ao grupo de adiantamentos a receber, solicitamos 
informações, demonstrativos e outros documentos para avaliar a 
composição dos valores inclusos nas demonstrações contábeis e 
nossas observações à respeito das análises são as seguintes:
Em relação à conta adiantamento a fornecedor procedemos a 
análise do livro razão contábil onde consta a baixa do saldo de 
valores adiantados a fornecedores que vinha do ano anterior logo 
nos primeiros dias do exercício auditado. As demais antecipações 
ocorridas no exercício de 2019, que foram poucas, foram baixadas 
dentro do próprio ano, zerando o saldo a receber dessa conta 
para 31/12/2019, data de encerramento das demonstrações, não 
havendo outros pontos merecedores de comentários.
Em relação à conta adiantamento e empréstimos a empregados, 
constatamos que transita pela referida conta os valores de 
empréstimos contraídos por empregados junto à instituição 
bancária e que são pagos pela Dataci para posterior desconto em 
folha. Há o registro do crédito a receber toda vez que o empréstimo 
bancário é pago pela Dataci e há a baixa toda vez que o valor é 
descontado em folha de pagamento.
Como os valores de crédito são descontados em folha todos os 
meses, não há créditos acumulados a receber, tendo em vista que 
a quitação ocorre todos os meses. Indagamos a administração à 
respeito da composição do saldo de R$ 3.378,44 a receber e a 
informação é de que o valor refere-se à um processo interno de 
desconto na empresa, que não foi efetuado em anos anteriores e 
agora vem sendo descontado. O saldo corresponde à 13 parcelas 
a serem descontadas de dois empregados em período posterior ao 
encerramento das demonstrações contábeis.
Houve também a baixa de valores que não serão mais recebidos 
de ex-empregados, conforme determinado em reunião do conselho 
fiscal, visto que a cobrança seria inviável pela relação custo-
benefício, porque o custo da cobrança seria maior do que o próprio 
valor a ser recebido.



Cachoeiro de Itapemirim (ES), sexta-feira, 15 de maio de 2020                                                   DOM nº 6067  Página 44

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Já com relação à conta adiantamento de férias, recebemos relatório 
demonstrando o pagamento de adiantamento de férias efetuado à 
três empregados que gozariam seus períodos em janeiro/2020, 
mês em que os respectivos valores seriam descontados e 
demonstrados em folha de pagamento. Como o pagamento de 
férias deve legalmente ser efetuado dois dias antes do início, é 
legítimo o crédito registrado, não havendo nada merecedor de 
outros comentários em relação à este assunto.
1.4) Créditos a Recuperar
O saldo do grupo de contas créditos a recuperar/compensar das 
demonstrações contábeis pode ser descrito da seguinte forma em 
31/12/2019 e de 2018: 

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

IMP DE RENDA A COMPENSAR/RESTI (00040) 6.927,22 6.927,22

CONTRIB SOCIAL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR 
(00042) 428,92 428,92

ANTECIPAÇÕES DE CONTRIB SOCIAL (00044) 20.756,59 -

ANTECIPAÇÕES DE IMP DE RENDA (00041) 31.384,13 2.708,15

CRÉDITOS DE PIS NAO CUMULATIVO (00046) 1.027,72 -

CRÉDITOS COFINS NAO CUMULATIVO (00047) 3.879,95 -

ICMS A RECUPERAR (00049) - 14.040,00

OUTROS CRÉD TRIBUTÁ E PREVIDEN (00050) 336,74 336,74

CREDITOS PIS EXTEMPORANEOS (00625) 1.187,06 1.187,06

CREDITOS COFINS EXTEMPORANEOS (00626) 4.704,31 4.704,31

IRRF A RECUPERAR 2016 (00039) 71,60 71,60

IRRF A RECUPERAR 2018 (00900) 66,76 66,76

IRRF A RECUPERAR 2019 (0001257) 16.094,61 -

AFONSO LOUZADA HOINHAS (29742) 789,52 1.738,00

TOTAL CREDITOS A RECUPERAR/COMPENSAR 87.655,13 32.208,76

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12 de 2018 
e 2019.
Em relação à este grupo de contas, solicitamos à administração 
relatórios com a relação de itens, valores e ocorrências que 
compõe os saldos das contas do grupo. Após recebimento e análise 
das informações solicitadas, nossas considerações à respeito são 
as seguintes:
Em relação à conta “imposto de renda a compensar/restituir” 
com saldo de R$ 6.927,22, constatamos que o valor é referente 
à saldo remanescente de IRPJ a recuperar de 31/12/2017, depois 
de deduzidas algumas compensações realizadas por meio de 
PerdComp’s. A empresa deve efetuar os procedimentos para 
compensação ou restituição do valor restante.
Em relação à conta “contribuição social retida na fonte a recuperar” 
com saldo de R$ 428,92, constatamos que se refere à duas guias de 
CSLL pagas em duplicidade cada uma delas, sendo a primeira no 
valor de R$ 221,96 em 20/12/2016 e a segunda em 01/12/2018 no 
valor de R$ 206,96. A auditada deve adotar providências para ser 
ressarcida dos valores pagos indevidamente.
Na conta “antecipação de CSLL”, há o registro de R$ 20.756,59 
referente à antecipação de valor de CSLL pagos por estimativa 
mensal em 2019, a serem recuperados.
Na conta “antecipação de IR”, está registrado o valor de R$ 

31.384,13 referente à antecipação de IR pagos por estimativa mensal 
em 2019 (28/02/2019 – R$ 12.953,48; 01/04/2019 – R$ 13.280,06; 
31/05/2019 – R$ 2.442,44), ainda a serem recuperados, e também 
IR por estimativa mensal 10/2016 (R$ 2.708,15). Em relação ao 
IR de 2016, é necessário checar a veracidade desse crédito pois, 
como se trata de competência muito antiga, eventualmente pode se 
tratar de crédito inexistente ou não recuperável.
Em relação à conta “crédito de pis não cumulativo” há o registro de 
R$ 1.027,72 referentes a crédito a recuperar de Pis não cumulativos 
referentes à 12/2019 (R$ 53,43) e de Abril a Novembro/2019 (R$ 
974,29).
Em relação à conta “crédito de cofins não cumulativo” há o registro 
de R$ 3.879,95 valores referentes a crédito a recuperar de Cofins 
não cumulativos referentes à 12/2019 (R$ 169,04) e de Abril a 
Novembro/2019 (R$ 3.710,91).
Com relação à conta “Outros créditos tributários e previdenciários” 
com saldo de R$ 336,74, constatamos que o valor é referente à 
pagamento a maior de contribuição previdenciária sobre receita 
bruta (CPRB), quitada por meio de DARF 2985 em 20/06/2017. 
Visto se tratar de pagamento excedente ocorrido em 2017, a 
empresa precisa adotar providências para ser ressarcida do valor.
A conta “créditos pis extemporâneos” no valor de R$ 1.187,06 
é, como o próprio nome diz, saldo remanescente de créditos 
extemporâneos de Pis após algumas compensações já efetuadas 
através de PerdComp, tudo ocorrido até o ano de 2016. É necessário 
adotar providências para aproveitar o restante dos créditos a que a 
Dataci tem direito.
A conta “créditos cofins extemporâneos” no valor de R$ 4.704,31 
é, assim como a conta anterior relativa ao Pis, saldo remanescente 
de créditos extemporâneos de Cofins após algumas compensações 
já efetuadas através de PerdComp, tudo ocorrido até o ano de 
2016. É necessário adotar providências para aproveitar o restante 
dos créditos a que a Dataci tem direito.
As contas IRRF a recuperar 2016 e IRRF a recuperar 2018, com 
valores de R$ 71,60 e R$ 66,76, respectivamente, são referentes à 
créditos oriundos de pagamentos em duplicidade de IRRF, sendo 
o primeiro em relação à pagamento de nota fiscal nº 59 ocorrido 
em 20/12/2016 e o segundo referente à pagamento efetuado em 
01/12/2018. É necessário adotar providências para aproveitar o 
restante dos créditos a que a Dataci tem direito.
Já a conta IRRF a recuperar 2019 com saldo de R$ 16.094,61 é 
referente ao registro dos valores de IRRF sobre rendimentos de 
aplicação financeira deduzidos nas contas bancárias durante 
o exercício e que serão deduzidos no IR devido pela empresa 
quando esta apresentar resultado tributário positivo, com apuração 
de imposto devido a pagar.
Com relação à conta denominada “Afonso Louzada Hoinhas”, 
o valor de R$ 789,52 é referente à 10 prestações mensais, ainda 
a vencer, de valores de vale transporte que não haviam sido 
descontados em períodos anteriores.
Em relação às providências relacionadas à este grupo de contas, 
a administração informou, através de informação do pessoal que 
presta o serviço de contabilidade, que “será feito o levantamento 
no exercício de 2020 sobre os créditos devidos, principalmente 
referente ao ano de 2016 para que possa ser compensado no 
decorrer do exercício”.
Recomendação: As recomendações da auditoria em relação à esse 
grupo de contas são as seguintes: Efetuar os procedimentos para 
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compensação ou restituição de valor remanescente de imposto de 
renda a compensar/restituir; Adotar providências necessárias para 
ressarcir ou compensar valores de CSLL pagas em duplicidade; 
Confirmar a existência e recuperabilidade do IR de 2016 e adotar as 
providências necessárias para ressarcir ou compensar; Confirmar 
a existência e recuperabilidade CPRB paga a maior em 2017 e 
adotar as providências necessárias para ressarcir ou compensar; 
Efetuar os procedimentos para compensação ou restituição de 
valor remanescente de créditos extemporâneos de Pis e de Cofins, 
e; Adotar providências necessárias para ressarcir ou compensar 
valores de IRRF pagas em duplicidade (2016 e 2018);
1.5) Despesas Antecipadas
O saldo do grupo de contas despesas antecipadas das demonstrações 
contábeis, pode ser descrito da seguinte forma em 31/12/2019 e de 
2018: 

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

PREMIOS DE SEGUROS (00070) 3.970,98 -

ANTIVIRUS (00622) 22.682,37 61.566,39

TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS 26.653,35 61.566,39

Fonte: Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12 de 2018 
e 2019.
A conta “Premios de seguros” se refere a valor antecipado de 
seguro empresarial, a ser amortizado proporcionalmente ao 
número de meses do período coberto pela apólice do respectivo 
seguro. Em análise dos documentos da contratação, constatamos 
que o período auditado engloba a vigência de duas apólices do 
seguro, sendo a primeira de 30/08/2018 a 30/08/2019 e a segunda 
do término da primeira até 30/08/2020 e não há nada em relação à 
seus registros que seja merecedor de comentários.
Em relação à conta antivírus, o mesmo procedimento é adotado. 
Não houve contratação no período abrangido pela auditoria e todas 
as amortizações de 2019 foram realizadas, não havendo pontos de 
destaque merecedores de comentários.
1.6) Imobilizado
O resumo do imobilizado registrado nas demonstrações contábeis 
encerradas em 31/12/2018 e de 2019 pode ser demonstrado da 
seguinte forma:
Resumo do imobilizado na contabilidade
Balanço Patrimonial em 31/12/2019

 Item Vlr. 
Histórico

Dep. 
Acumulada

Vlr. 
Residual 

em 
31/12/2019

Vlr. 
Residual em 
31/12/2018

INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 163.500,95

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 27.179,68 -22.879,51 4.300,17 2.806,94

APARELHO DE AR 
CONDICIONADO 21.022,00 -6.660,77 14.361,23 4.826,97

EQUIPAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO 354.269,64 -114.345,87 239.923,77 103.994,13

EQUIPAMENTO DE 
INFORMÁTICA 4.001.773,27 -2.559.763,10 1.442.010,17 761.034,64

EQUIPAMENTO DE SOM E VÍDEO 5.677,00 -3.974,19 1.702,81 914,62

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 13.176,74 -11.777,01 1.399,73 2.868,89

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 47.899,84 -36.402,15 11.497,69 16.578,72

BIBLIOTECA 2.898,72 -1.400,52 1.498,20 1.787,95

VEÍCULOS 109.120,86 -44.119,21 65.001,65 0,00

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE 
TERCEIROS 65.894,33 -65.894,33 0,00 0,00

INSTALAÇÕES DE REDE 166.500,95 -163.690,71 2.810,24 -163.251,96

PROV P PERD TESTE RECUPER 0,00 -17.913,54 -17.913,54 -17.913,54

TOTAL BENS TANGÍVEIS 4.815.413,03 -3.048.820,91 1.766.592,12 877.148,31

MARCAS E PATENTES (00133) 2.670,00 0,00 2.670,00 2.670,00

SOFTWARES (00134) 891.305,27 -475.290,13 416.015,14 379.973,65

SOFTWARES DESENV. ESCOLAR 
(00135) 192.146,41 -192.146,41 0,00 0,00

SOFTWARES EM DESEN TRANSP 
URBA (00137) 162.877,09 -78.723,98 84.153,11 116.728,55

TOTAL BENS INTANGÍVEIS 1.248.998,77 -746.160,52 502.838,25 499.372,20

Em relação às contas do imobilizado, solicitamos à administração 
relação dos itens patrimoniais, selecionamos amostra para 
inspeção física, verificamos fichas de registro patrimonial, termos 
de responsabilidade, relatório de depreciação e nossos comentários 
em relação à esses procedimentos são os seguintes:
Confrontamos a lista de itens patrimoniais recebida da administração 
com os valores de imobilizado registrados na contabilidade, não 
constatando pontos merecedores de comentários após ajustes 
sugeridos e efetuados durante os trabalhos de auditoria.
Com relação à inspeção física, selecionamos amostra e 
identificamos fisicamente bens que totalizam R$ 2.295.176,32 
de valor contábil bruto, que corresponde à 47,66% do valor total 
de itens do imobilizado, não havendo necessidade de outros 
comentários em relação a esse assunto.
Com relação à depreciação, analisamos o relatório analítico 
fornecido pela administração. Selecionamos alguns itens de 
amostra e os percentuais utilizados estavam condizentes com 
a legislação aplicável. Confrontamos ainda o percentual geral 
da depreciação do ano em relação ao total de itens depreciáveis 
e o percentual se mostrou coerente. Sem outros comentários em 
relação ao assunto.
Vale destacar ainda que, conforme descrito no CPC 01, redução 
ao valor recuperável de ativos, é necessário que a Dataci verifique 
junto à sua contabilidade a necessidade de realização de teste 
de impairment para uma correta mensuração dos valores de 
imobilizado e, havendo ou não a necessidade de realização do 
teste, divulgar as conclusões em notas explicativas.

Recomendação: Em relação ao grupo ativo imobilizado a 
recomendação é a seguinte: Sempre conciliar os registros de itens 
patrimoniais no controle interno e na contabilidade, para que 
seus itens, valores e classificações sejam sempre coincidentes, e; 
Avaliar a junto à contabilidade a necessidade de proceder teste de 
impairment para avaliação dos itens do ativo.
1.7) Perdas e Desfalques
Há o registro de R$ 124.302,38 no ativo e passivo compensado, 
referente na sua maioria à valores de desvio de recursos ocorridos 
antes de 2017, inclusos conforme comunicado técnico do Tribunal 
de contas. Há também o registro de outras perdas, referentes à 
créditos que provavelmente não serão mais recebidos e foram 
registrados em 2019. Sem outros comentários.

2) Passivo
2.1) Passivo Circulante
O passivo circulante era composto em 31/12/2019 e em 31/12/2018 
da seguinte forma:

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

Fornecedores 314.157,44 655.712,28

Fornecedores Gestão Anterior 9.884,81 9.884,81
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Adiantamento a Clientes 451,35 357,00

Obrigações Fiscais 30.977,81 60.422,67

Retenções de Impostos e Contribuições 20.283,50 11.792,96

Obrigações Sociais 45.797,36 33.229,90

Salários a Pagar 0,00 252,16

Provisões 217.662,66 204.633,39

TOTAL 639.214,93 976.285,17

Com relação às contas componentes desse grupo temos os 
seguintes comentários a tecer:

2.2) Fornecedores
O grupo de contas fornecedores a pagar está dividido em dois 
blocos, sendo o primeiro relacionado à obrigações contraídas pela 
gestão atual e o outro relativo à obrigações contraídas pela gestão 
anterior. O valor de fornecedores a pagar da gestão atual é R$ 
314.157,44 e da gestão anterior é R$ 9.884,81. O valor relacionado 
a gestão anterior é o mesmo desde o exercício anterior.
Com relação às contas de fornecedores a pagar da gestão atual, 
procedemos a revisão dos registros de cada um e na grande maioria 
dos casos os valores devidos são referentes à serviços e ou bens 
adquiridos e provisionados em dezembro, referentes à conta ainda 
a vencer, quitadas em janeiro. Destacamos apenas os fornecedores 
“Contato” e a “Unimed Sul Capixaba”, para os quais constam os 
saldos devidos de R$ 120,00 e R$ 492,70, respectivamente. Esses 
valores estão registrados como devidos desde 2018, fazendo crer 
que estão com o pagamento em atraso ou que são referentes à 
valores que não estão em aberto.
Segundo informações da administração, por meio dos executores 
do serviço de contabilidade, “ “Unimed” e o “Contato” que são 
fornecedores de exercícios anteriores, foi solicitado documento 
devido que reconheça o cancelamento destes fornecedores. Sendo 
assim, ao ser entregue o documento o acerto será feito no exercício 
de 2020.”
Recomendação: Revisar os valores registrados como devidos em 
relação aos fornecedores a pagar da gestão anterior e também em 
relação aos fornecedores da gestão atual “Contato” e “Unimed Sul 
Capixaba”, para confirmar se os valores são realmente pendentes 
e, caso não seja, efetuar a baixa dos valores contra a conta ajuste 
de exercícios anteriores.
2.3) Adiantamento de clientes

Procedemos a revisão dos registros na conta não constatando nada 
merecedor de comentários.
2.4) Obrigações Fiscais
Em relação ao grupo de contas obrigações fiscais, o mesmo é 
composto pelos valores devidos de Pis, Cofins e Contribuição 
Previdenciária sobre Receita Bruta a pagar, referentes ao mês de 
dezembro de 2019 e ainda a vencer em janeiro de 2020. Revisamos 
os registros contábeis, procedemos a conferência de apuração 
desses impostos por amostragem e confrontamos seus valores 
com aqueles inclusos em declarações encaminhadas à Receita 
Federal do Brasil, não constatando nenhum ponto merecedor de 
comentário.
2.5) Retenções de impostos
O grupo de contas retenções de impostos compreendem a valores 

de impostos descontados de funcionários e de prestadores de 
serviços pessoas jurídicas e ainda a vencer no mês seguinte ao 
do encerramento das demonstrações. Procedemos a revisão dos 
registros e o seu confronto com os valores inclusos em declarações 
fiscais enviadas à Receita Federal do Brasil, não constatando 
pontos que fossem merecedores de comentários.
2.6) Obrigações Sociais
O grupo de contas obrigações sociais referem-se a valores de 
contribuição previdenciária e FGTS a pagar referentes ao mês de 
dezembro de 2019 ainda a vencer e quitados no mês seguinte ao 
encerramento do exercício. Procedemos o exame dos registros 
contábeis, a revisão da apuração do INSS e FGTS sobre folha, 
confrontamos com os valores apurados em folha de pagamento 
e declarados ao fisco e não constatamos nenhuma divergência 
relevante que merecesse comentário nesse sentido.

Durante o trabalho de auditoria, identificamos pagamentos 
efetuados para membros do conselho fiscal em razão do exercício 
de seu cargo. Esses pagamentos têm sido realizados de forma 
direta, sem qualquer desconto tributário (INSS/IRRF) e sem 
transitar pela folha de pagamento. Conforme alínea “e” do inciso 
XII do art. 9º da IN RFB nº 971/2009, os membros de conselho 
fiscal que recebem remuneração pelo seu trabalho devem ser 
tratados obrigatoriamente como contribuintes individuais e, 
portanto, deveriam transitar pela folha e serem inclusos nas demais 
obrigações tributárias e previdenciárias da empresa.
Segundo informações da administração, por meio dos executores 
do serviço de contabilidade, “será feito o levantamento dos novos 
conselheiros fiscais se será devido à emissão da RPA no decorrer 
do exercício de 2020”.
Recomendação: Alterar a forma de pagamento dos membros 
do conselho fiscal e demais eventuais prestadores de serviços 
pessoa física, de modo que sejam cumpridas as determinações da 
legislação previdenciária e fiscal, inclusive em relação à retenção 
e pagamento dos impostos incidentes.
2.7) Salários a pagar
A conta salários a pagar representa os valores devidos aos 
empregados da Dataci em virtude de seu trabalho realizado. Os 
pagamentos dos salários são feitos regularmente, não havendo 
saldo devido em relação a esse item. Sem outros comentários a 
tecer.
2.8) Provisões
O grupo de contas relativas às provisões englobam aquelas 
relacionadas ao décimo terceiro salário, férias devidas aos 
empregados e provisões para

contingências. No encerramento do exercício apenas as contas 
referentes à provisão de férias e de contingências apresentam 
saldo, visto que o décimo terceiro foi integralmente quitado no 
mês de dezembro conforme determina a legislação. Vejamos a 
composição dos saldos em 31/12/2019 e 31/12/2018:

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

FÉRIAS (00223) 179.559,17 178.552,87

ENCARGOS S/INSS S/FÉRIAS (00224) 11.312,23 12.141,58

ENCARGOS S/FGTS S/FÉRIAS (00225) 13.757,27 13.938,94

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA (228) 13.033,99 0,00

TOTAL 217.662,66 204.633,39
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Solicitamos a administração relatório com a relação das férias 
devidas à todos os empregados na data de encerramento das 
demonstrações contábeis e confrontamos seu valor com o saldo 
das respectivas contas, não constatando nenhum ponto merecedor 
de destaque nesse confronto.
Efetuamos circularização ao advogado da Dataci, pedindo 
informações à cerca de ações judiciais em que a Dataci figura como 
parte, os valores envolvidos e a classificação da possibilidade de 
êxito da parte requerente em possível, provável ou remota.
Em resposta, o advogado descreveu as ações existentes, as quais 
confrontamos com as provisões de contingências constituídas. A 
provisão para contingência registrada refere-se à ação de reparação 
cível movida pela Dataci contra o município de Cariacica, que 
teve sentença desfavorável e condenou a autora ao pagamento de 
honorários sucumbenciais no valor de R$ 13.033,99, classificada 
pelo advogado como perda provável. Não constatamos pontos 
relevantes merecedores de outros comentários.
2.9) Patrimônio Líquido

O grupo patrimônio líquido era composto em 31/12/2019 e em 
31/12/2018 da seguinte forma:

ITEM 31/12/2019 31/12/2018

CAPITAL SOCIAL (00239) 4.795.796,97 4.795.796,97

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (00265) 579.997,93 521.306,99

RESULTADO DO PERIODO/EXERCICIO (00266) -682.600,27 -682.600,27

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (00619) 365.566,83 373.741,77

AJUSTES DE EXERCÍCIOS (00272) 85.232,77 26.556,98

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (275) -28.567,04 0,00

TOTAL 5.115.427,19 5.034.802,44

Com relação à esse grupo de contas, procedemos a revisão dos 
registros contábeis. Na conta ajuste de exercícios anteriores 
identificamos os registros de ajuste dos valores não recebidos do 
cliente PMCI, que indevidamente haviam sido lançados como 
descontos concedidos conforme levantamento efetuado pelo 
trabalho de auditoria do ano anterior. Além disso, outros pequenos 
ajustes em contas de fornecedores e outros de menor relevância. 
Fora os citados, não constatamos outros pontos merecedores de 
comentários.

3) Receitas
Com relação às contas do grupo de Receitas, não constatamos 
nenhuma observação merecedora de comentário que não sejam 
aquelas já citadas na análise das contas patrimoniais acima.

4) Despesas
Em relação às despesas e demais desembolsos realizados pela 
empresa, selecionamos amostra de pagamentos realizados através 
das contas bancárias e, em relação à estes, procedemos a análise 
do processo de contratação, analisando publicação de editais, 
exigência de certidões negativas, atestados de capacidade técnica, 
contrato, termo de aceite e de recebimento, bem como a nota fiscal 
recebida e o comprovante do pagamento efetuado, não constatando 
fatos relevantes que tivessem sido merecedores de comentários, a 
não ser aqueles já citados no decorrer desse relatório.

5) Demonstrações Contábeis
Procedemos a revisão das demonstrações contábeis (como um 
todo) apuradas em 31/12/2019. Nossos comentários são os 
seguintes:
Com relação ao balanço patrimonial, confrontamos os saldos 
iniciais com os finais do período anterior, revisão dos saldos das 
contas contábeis conforme já descrito no decorrer desse relatório, 
não constatando outros pontos merecedores de comentários além 
dos já citados.
Com relação à Demonstração do Resultado do Exercício, revisamos 
os saldos das contas contábeis conforme já descrito no decorrer 
desse relatório, não constatando outros pontos merecedores de 
comentários além dos já citados.
Procedemos a revisão da Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e da Demonstração do Fluxo de Caixa, nas 
quais também não constatamos pontos que fossem merecedores 
de comentários.
Revisamos também as notas explicativas. Sem outros comentários 
além dos já tratados durante a auditoria, como a necessidade 
de a nota explicativa aprofundar alguns assuntos para melhor 
entendimento dos usuários da informação contábil.
Estendendo a revisão das demonstrações ao aspecto da formalidade 
da escrituração contábil, constatamos que os históricos utilizados 
nos lançamentos podem ser otimizados para demonstrar melhor 
os fatos contábeis, conforme preceitua a alínea “d” do item 6 da 
ITG 2000 (R1) emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
Segundo a ITG, os lançamentos contábeis devem ter histórico 
que “represente a essência econômica da transação ou o código 
de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar 
inclusa em livro próprio”.
Em relação à escrituração da Dataci, identificamos vários 
lançamentos contábeis com históricos incoerentes com a 
transação, como por exemplo os lançamentos de quitação da 
folha de pagamento (vide razão conta 27272 – Fopag Dataci) 
onde os históricos referenciam pagamento de NF. A administração 
informou, através dos prestadores de serviços contábeis, que 
“sobre os históricos que será modificado no exercício de 2020 
dentro do módulo financeiro nas suas naturezas para que não tenha 
mais este conflito de leitura dos pagamentos”.
Recomendação: Otimizar a utilização de históricos para que 
estes representem os fatos contábeis da forma mais aproximada 
possível.

6) Análise do Resultado e de índices
Analisamos e comparamos alguns números das demonstrações 
contábeis da Dataci em relação ao exercício atual e aos anos 
anteriores. Nossos comentários são os seguintes:
Primeiramente podemos observar que de 2017 a 2019 as receitas 
da Dataci permaneceram praticamente estáveis, com um leve 
aumento em 2019. Também em 2019, houve um movimento de 
aumento dos gastos, conforme podemos observar no demonstrativo 
abaixo:

Período Receitas (A) Custos e Despesas (B) B / A %

2017 4.399.077,00 4.146.069,00 94%

2018 4.397.595,00 4.129.296,00 94%

2019 4.473.928,00 4.415.237,00 98%
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Apesar do aumento das receitas, as despesas também tiveram aumento no 

ano de 2019, o que fez com que o resultado diminuísse um pouco nesse 

exercício. Vejamos a evolução: 

 

 
 

Analisamos também o índice de liquidez corrente, que é um número que mede 

o nível de recursos que a empresa tem em relação às suas dívidas. Quanto 

maior esse número, mais recursos a empresa tem disponível para quitar suas 

obrigações. Vejamos a evolução ao longo dos anos: 

 

 

 

 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

 300.000,00

RESULTADO

253.008,00 268.299,00 

58.691,00 

2017 2018 2019

 -
 2,00
 4,00
 6,00
 8,00

 10,00
 12,00
 14,00

Corrente

13,26 

4,75 5,45 

2017 2018 2019



  Cachoeiro de Itapemirim (ES), sexta-feira, 15 de maio de 2020                                                DOM nº 6067  Página 49

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

 

  

24 

 

 

Veja que em 2019 a Dataci possuía R$ 5,45 de recursos disponíveis para 

quitar cada R$ 1,00 de obrigações já contraídas, índice bastante satisfatório. 

 

Avaliamos ainda o índice de endividamento da Dataci. Esse número mede o 

nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Vejamos a evolução: 

 

 
  

Veja que o endividamento da Dataci em relação ao seu patrimônio líquido 

variou de 0,12 a 0,19 nos últimos 3 anos, sendo que no último exercício 

encerrado foi apresentado o menor nível. 

 

Analisamos também o capital circulante líquido, que é a diferença entre o ativo 

circulante e o passivo circulante, ou seja, é o quanto sobraria caso a entidade 

resolvesse pagar todas as obrigações imediatamente. Vejamos: 
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7) Outros comentários 
 

7.1) Certidões Negativas 
 

A Dataci apresenta regularidade junto aos órgãos públicos, comprovado por 

meio da obtenção de todas as certidões negativas verificadas.  

 

Certidão Situação 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

Regular válida até 
19/09/2020 

Certidão Negativa de Débitos – Secretaria de 
Fazenda do Município de Cachoeiro de Itapemirim 

Regular válida até 
22/05/2020 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST Regular válida até 
18/09/2020 

Certidão de Regularidade do FGTS Regular válida até 
19/07/2020 

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00
 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00
 3.500.000,00

 4.000.000,00

 4.500.000,00

CCL

4.067.127,00 
3.658.283,00 

2.845.997,00 

2017 2018 2019
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Certidão Negativa de Distribuições 
de falência e Concordata

Regular válida até 
03/06/2020

8) Resumo das Recomendações
Com o intuito de facilitar o entendimento e análise das 
recomendações, apresentamos abaixo um resumo das mesmas, 
descritas ao longo do relatório:

1. Recomendação: A recomendação dos auditores para a auditada 
em relação ao grupo de contas a receber é: checar a veracidade 
dos valores registrados como contas a receber da gestão anterior, 
para baixar valores que não representam mais créditos e/ou adotar 
as providências necessárias para recuperar o que seja possível; 
adotar providências para baixar valores que não representem mais 
créditos e/ou adotar providências necessárias para recuperar os 
valores que ainda não tenham sido pagos para a Dataci; otimizar 
o controle de contas a receber no sistema de controle interno 
usado para tal (Alterdata), com o objetivo de que esse controle 
forneça segurança razoável de que todos os valores ali registrados 
como créditos para a Dataci sejam realmente existentes, para dar 
suporte à uma ação administrativa de recuperação dos créditos 
bem como para fornecer informações para registros contábeis que 
correspondam à realidade dos valores a receber de clientes.

2. Recomendação: As recomendações da auditoria em relação à esse 
grupo de contas são as seguintes: Efetuar os procedimentos para 
compensação ou restituição de valor remanescente de imposto de 
renda a compensar/restituir; Adotar providências necessárias para 
ressarcir ou compensar valores de CSLL pagas em duplicidade; 
Confirmar a existência e recuperabilidade do IR de 2016 e adotar as 
providências necessárias para ressarcir ou compensar; Confirmar 
a existência e recuperabilidade CPRB paga a maior em 2017 e 
adotar as providências necessárias para ressarcir ou compensar; 
Efetuar os procedimentos para compensação ou restituição de 
valor remanescente de créditos extemporâneos de Pis e de Cofins, 
e; Adotar providências necessárias para ressarcir ou compensar 
valores de IRRF pagas em duplicidade (2016 e 2018);

3. Recomendação: Em relação ao grupo ativo imobilizado a 
recomendação é a seguinte: Sempre conciliar os registros de itens 
patrimoniais no controle interno e na contabilidade, para que 
seus itens, valores e classificações sejam sempre coincidentes, e; 
Avaliar a junto à contabilidade a necessidade de proceder teste de 
impairment para avaliação dos itens do ativo.

4. Recomendação: Revisar os valores registrados como devidos em 
relação aos fornecedores a pagar da gestão anterior e também em 
relação aos fornecedores da gestão atual “Contato” e “Unimed Sul 
Capixaba”, para confirmar se os valores são realmente pendentes 
e, caso não seja, efetuar a baixa dos valores contra a conta ajuste 
de exercícios anteriores.

5. Recomendação: Alterar a forma de pagamento dos membros 
do conselho fiscal e demais eventuais prestadores de serviços 

pessoa física, de modo que sejam cumpridas as determinações da 
legislação previdenciária e fiscal, inclusive em relação à retenção 
e pagamento dos impostos incidentes.

6. Recomendação: Otimizar a utilização de históricos para que 
estes representem os fatos contábeis da forma mais aproximada 
possível.

9) fechamento

Este relatório foi elaborado conforme as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas de Auditoria, especialmente a NBC TA 
260, que trata da comunicação de assuntos internos relevantes 
e específicos de interesse da auditoria com os responsáveis pela 
governança da empresa.
A opinião do auditor em relação às Demonstrações Contábeis, 
escopo principal do trabalho de auditoria, está descrita em relatório 
separado com características próprias, conforme determinado na 
NBC TA 700 – Opinião do Auditor e Relatório.
Entendendo a importância deste assunto para os responsáveis 
pela governança, estendemos nosso trabalho além da análise das 
demonstrações contábeis da Dataci conforme exposto acima. 
Não identificamos nenhum fato ou indício que leve a acreditar 
que a Dataci faça má gestão dos recursos ou esteja em risco de 
continuidade.
Desta forma, ante todo o exposto acima, encerramos o 
presente relatório com o resumo de nossas percepções sobre as 
demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2019 e respectiva 
documentação de suporte. Com exceção dos pontos merecedores 
de comentário e das recomendações descritas ao longo deste, 
entendemos que as demonstrações contábeis e a gestão da Dataci 
se apresentam adequadas à execução de seus objetivos estatutários.

fP Perícia Contábil ltda

www.cachoeiro.es.gov.br

Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, 
Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, 
endereço das secretarias, telefones de atendimento, 
serviços municipais e consulta de processos.


