
Primeira turma da Guarda 
Municipal conclui aulas de tiro

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A primeira turma do curso de formação profissional 
da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro 
conclui a disciplina de armamento e tiro nesta quinta-
feira (13). As aulas aconteceram no Clube de Tiro, 
localizado no bairro Vila Rica, sendo ministradas por 

cinco instrutores da Academia de Polícia Civil do 
Espírito Santo (Acadepol-ES).

O treinamento em tiro, iniciado na semana passada, 
é realizado com revólveres calibre 38. Os guardas 
tiveram que realizar vários tipos de exercício, sendo 

capacitados para utilizar o armamento a partir de 
diversas posições e situações (em pé, agachados, tiro 
curto, tiro à distância, dentre outras). Nos dias 17 e 19 
e de 24 a 27, será a vez da segunda turma da GCM 
realizar o treinamento no Clube de Tiro. pág. 3

ANO LIII - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 13 de setembro de 2018 - Nº 5661

Prefeitura vai capacitar 
artesãos para vendas de 
fim de ano  pág. 4

Lançado projeto de 
educação patrimonial 
para estudantes pág. 3

Corrida Kids é uma das 
atrações da Feira da 
Bondade pág. 5



RAMOM RIGONI GOBETTI
Secretário de Administração

ROBERTSON VALLADÃO DE AZEREDO
Secretário de Agricultura e Interior

ALEXANDRO DA VITÓRIA
Secretario de Modernização e Análise de Custos

MARCELLO PINTO RODRIGUES
Controlador Geral do Município

FERNANDA MARIA MERCHID
MARTINS MOREIRA

Secretária de Cultura e Turismo

FELIPE RIBEIRO MACEDO
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

LíLIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT
Secretária de Esporte e Lazer

ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Fazenda

LUANA CRISTINA DA SILVA FONSECA
Secretária de Gabinete

WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
Secretário de Governo

MILAS ALDRIN ANDRADE DE PAULA ALVES
Secretário de Meio Ambiente 

JOSÉ SANTIAGO DE LIMA
Secretário de Obras

ANGELA DE PAULA BARBOZA
Procuradora Geral do Município

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária de Saúde

RUY GUEDES BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Segurança e Trânsito

PAULO JOSÉ DE MIRANDA
Secretário de Serviços Urbanos

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-presidente da Agersa

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor-presidente da Dataci

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva do Ipaci

MAYCON ALMEIDA DA COSTA
Secretário de Gestão de Transportes

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

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

RENATA SABRA BAIÃO FIÓRIO NASCIMENTO
1º Secretário

WALLACE MARVILA FERNANDES 
Vice-presidente

DIOGO PEREIRA LUBE
 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



03 | Diário Oficial do Município de Cachoeiro 13/09/2018

Primeira turma da Guarda Municipal conclui 
aulas de tiro

Agentes também recebem informações sobre legislação e conduta

A primeira turma do curso de formação 
profissional da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Cachoeiro conclui a disciplina de 
armamento e tiro nesta quinta-feira (13). As 
aulas aconteceram no Clube de Tiro, localizado 
no bairro Vila Rica, sendo ministradas por 
cinco instrutores da Academia de Polícia Civil 
do Espírito Santo (Acadepol-ES).

O treinamento em tiro, iniciado na semana 
passada, é realizado com revólveres calibre 
38. Os guardas tiveram que realizar vários 
tipos de exercício, sendo capacitados para 
utilizar o armamento a partir de diversas 
posições e situações (em pé, agachados, tiro 
curto, tiro à distância, dentre outras). Nos dias 
17 e 19 e de 24 a 27, será a vez da segunda 
turma da GCM realizar o treinamento no 
Clube de Tiro.

“O conteúdo segue a matriz curricular 
nacional e inclui também informações 
sobre legislação e regras de segurança. Os 
guardas tiveram uma evolução muito rápida 
e se saíram muito bem”, afirma o instrutor 
e coordenador da disciplina de armamento e 
tiro da Acadepol, Dilson Vicente Nunes.

Para a conclusão do curso, que tem 550 horas 
de aulas teóricas e práticas em 28 disciplinas, 
restarão ainda as disciplinas práticas de estágio 
de trânsito, relações interpessoais (apenas para 
a segunda turma), boletim online e a palestra 
final da Acadepol-ES.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito (Semset) deu início aos 
procedimentos para firmar convênio com a 
Polícia Federal, visando a emissão dos portes 
de arma de fogo.

“Estamos muito perto da conclusão 
desse ciclo de capacitação, que é uma das 
medidas para que a GCM possa voltar a usar 
armas. Quem sairá ganhando é a sociedade 
cachoeirense, que contará com profissionais 

Lançado projeto de educação patrimonial para estudantes 
de Cachoeiro

A Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro 
de Itapemirim (Semcult) deu início, nesta semana, às 
atividades do projeto “Doce terra onde eu nasci”, cujo 
objetivo principal é promover a educação patrimonial 
por meio de visitas aos espaços culturais e históricos 
da cidade.

O lançamento neste mês ocorre especialmente em 
função da 12ª Primavera dos Museus, iniciativa do 
Instituto Brasileiro de Museus que, neste ano, tem 
como tema “Celebrando a Educação em Museus”. A 
programação local vai até o fim de setembro.

Desenvolvido com apoio da Secretaria Municipal 
de Educação (Seme) e da Superintendência Regional 
de Educação, o projeto será permanente e, nesta etapa, 
terá como público-alvo estudantes das redes públicas 
municipal e estadual, dos 8º e 9º anos do ensino 
fundamental.

Serão, por semana, seis passeios (três pela manhã 
e mais três à tarde), em cada qual deverão participar 
cerca de 40 alunos. A expectativa é envolver, 
mensalmente, até 960 estudantes. A primeira ação 

aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), com um 
grupo de 31 alunos da escola municipal Florisbelo 
Neves, do bairro Novo Parque.

Acompanhados de Rogério Franzotti, servidor 
da Semcult escolhido para a função de guia de 
turismo do “Doce terra onde eu nasci”, os estudantes 
participaram de um city tour pelos principais pontos 
de visitação cultural de Cachoeiro. O passeio contou 
com reforço de uma equipe de agentes de trânsito da 
prefeitura.

O roteiro contemplou o Museu Ferroviário 
Domingos Lage (antiga estação), a estátua de Roberto 
Carlos (esculpida pela artista Angella Borelli), a Casa 
de Cultura Roberto Carlos, a Ponte de Ferro, a igreja 
Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), o Museu 
de Ciência e Tecnologia, a Casa dos Braga, a praça 
Jerônimo Monteiro e o Palácio Bernardino Monteiro 
(sede da prefeitura).

“Essa iniciativa é essencial para os alunos serem 
apresentados à história de nossa cidade. Eles têm 
a oportunidade de conhecer melhor esses espaços, 

ainda mais preparados para atuar nas 
demandas de segurança pública da cidade”, 
destaca o secretário municipal de Segurança 
e Trânsito, Ruy Guedes.

alguns dos quais nem sempre são notados”, avaliou 
Nilson Gomes, professor de língua portuguesa da 
escola Florisbelo Neves, que estava no city tour.

A estudante Sara Benincá ficou admirada com o 
que viu. “Mesmo morando aqui, nunca tinha visitado 
esses lugares. Eu só os olhava de fora. Tudo isso é 
muito interessante”, disse ela.

“Esse é um projeto que, ao resgatar a história, a 
cultura e a cidadania de Cachoeiro, ensina também 
à população a importância do turismo local, que tem 
um potencial imenso, mas que, para desenvolvê-lo 
em sua totalidade, é preciso que os moradores estejam 
preparados, e o ‘Doce terra onde eu nasci’ trata disso”, 
explicou Maria Elvira Tavares Costa, gerente de 
Turismo da prefeitura.

“Esta é mais uma ação de fomento e de manutenção 
da cultura de nossa cidade. Juntando turismo e 
cultura, fortalecemos o presente para garantir um 
futuro promissor, como sempre foi a nossa história, e 
como Cachoeiro merece”, completou Lucimar Costa, 
subsecretário de Cultura e Turismo de Cachoeiro.
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Prefeitura vai capacitar artesãos para vendas 
de fim de ano

Objetivo é preparar os artesãos para a época em que o 
comércio registra maior crescimento

A prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(Semdec), promoverá, neste mês de setembro, o 
projeto “Vivacidade” – Ciclo de Capacitação para 
Artesãos para as Vendas de Fim de Ano. A formação 
acontecerá nos dias 20, 21 e 24, sempre das 14h 
às 17h, no auditório da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços (Acisci), localizada no 
bairro Guandu.

O objetivo da iniciativa é preparar os artesãos 
para a época do ano em que o comércio registra o 
maior crescimento, que é o mês de dezembro, com 
suas datas comemorativas. Serão três palestras 
ministradas por especialistas, com os temas “A arte 
de seduzir o cliente”, “Gestão e Formação de Preço” 
e “Design e Criatividade”.

“Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença 
na hora das vendas, e é muito importante que os 
artesãos cachoeirenses estejam atentos a elas para 
conseguirem um bom volume de vendas num período 
muito propício para isso”, destaca Vinicius Galdino, 
subsecretário de Micro e Pequenas Empresas da 
Semdec e um dos palestrantes do evento.

Há 80 vagas disponíveis para o Ciclo de 
Capacitação. Os interessados devem procurar a 
Semdec para se inscrever, gratuitamente, por meio 
do telefone (28) 3155-5345.

Investimento em artesanato
O Projeto “Vivacidade” integra uma série de 

atividades de profissionalização que a prefeitura 
desenvolve junto aos profissionais de artesanato de 
Cachoeiro. Em junho, cerca de 30 profissionais da área 
receberam da Semdec a Carteira Nacional do Artesão, 
que é emitida gratuitamente pelo governo federal, 
por meio do Sistema de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro (Sicab). Mais artesãos deverão 
receber a carteira em breve.

14 a 16 de setembro
no Parque de Exposições

Shows Nacionais
e Regionais

Almoço especial
Comidas típicas

Artesanato
Parque de diversões

Mais informações:
www.cachoeiro.es.gov.br
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Projeto “Vivacidade” – Ciclo de 
Capacitação para Artesãos para as Vendas 
de Fim de Ano

Local: Auditório da Acisci (rua Bernardo 
Horta, 198, Guandu – em cima do Mercado 
da Pedra)

Datas:

20/09: palestra “A arte de seduzir o cliente” – 
Leandro Mascarelo

21/09: palestra “Gestão e Formação de Preço” 
– Vinicius Galdino

24/09: palestra “Design e Criatividade” – Taís 
Mourad

Horário: 14h às 17h, todos os dias

Como se inscrever: pelo telefone (28) 3155-
5345 (80 vagas)

O documento, que não exige anuidades ou taxa de 
adesão, permite uma série de benefícios para a classe, 
como participar de feiras dentro e fora do estado, e 
é válida como documento de identificação em todo 
território nacional.



05 | Diário Oficial do Município de Cachoeiro 13/09/2018

Corrida Kids é uma das atrações da Feira 
da Bondade

Estão inscritos 350 crianças e adolescentes; kits da prova devem ser retirados sábado (15), pela manhã

Os responsáveis pelos participantes da 2ª 
Corrida Kids da Feira da Bondade, que será 
realizada no próximo sábado (15), dentro da 
programação do evento filatrópico, devem ficar 
atentos.

A entrega dos kits, que contêm a camisa da 
prova, será feita no Parque de Exposições da 
cidade, local da feira, na parte da manhã , das 9h 
ao meio-dia. 

Para a retirada, é necessário doar um kit de 
higiene pessoal (com itens como sabonete, pasta 

Cachoeiro recebe evento estadual de handebol no 
sábado (15)

Depois de sediar jogos da Taça Brasil de 
Futsal, no fim do mês passado, Cachoeiro 
receberá, neste sábado (15), mais uma 
importante competição esportiva. Nove 
equipes do estado participarão da Copa Sul de 
Handebol.

Realizado pela Federação Capixaba 
de Handebol, o evento é um dos projetos 
selecionados pelo edital de apoio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Semesp). 

Os jogos, nas categorias infantil, mirim, 
cadete e juvenil, serão realizados a partir 
das 8h, em dois espaços esportivos do bairro 
Aeroporto: no recém-reformado ginásio 
Theodorico de Assis Ferraço e na quadra ao 
lado da escola Eliseu Lofego. A entrada é 
franca.

Cachoeiro será representado na competição 
pelos times do colégio Cristo Rei, do Instituto 
de Pesquisas Institucionais (Ipe), do Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes) e do Handsul, 
formado por alunos do projeto Nosso Esporte 
Cachoeiro, da Semesp. As outras equipes 
participantes são de Rio Novo do Sul, Marechal 
Floriano, Domingos Martins, Alfredo Chaves 
e Castelo.

“É a primeira vez que Cachoeiro sediará esse 
evento e é um privilégio para a nossa federação. 
O motivo de escolhermos a cidade foi o fato de 
todos os campeonatos realizados por nós terem 
sempre equipes cachoeirenses e da região Sul. 
O nosso objetivo é fortalecer a modalidade, 
contribuindo para o surgimento de novos 
talentos”, destaca Iara Silvares, presidente da 
Federação Capixaba de Handebol. 

“O handebol está se destacando cada dia 
mais em Cachoeiro, que conta com atletas 
promissores nesta modalidade. Receber uma 
competição estadual, além de valorizar estes 
atletas, é uma oportunidade de estimular 

o esporte em nossa cidade. Será uma 
competição excelente, envolvendo crianças e 
adolescentes”, comenta a secretária municipal 
de Esportes e Lazer Lilian Siqueira.

Handsul
Participante da competição, o time feminino 

juvenil Handsul, do projeto Nosso Esporte 
Cachoeiro, tem alcançado bons resultados em 
torneios e revelado talentos. Recentemente, 
Yasmin Tirello, uma das atletas da equipe, foi 
convocada pelo técnico da seleção brasileira 
juvenil de handebol, Daniel Robert Suares, 
para a seletiva nacional, que acontece em 
dezembro. 

Voltadas a estudantes de 7 a 17 anos, as 
aulas de handebol do projeto acontecem de 
segunda a sábado, no ginásio do Aeroporto. 
Informações sobre horários e como participar 
podem ser obtidas pelo telefone 3155-5616.

14 a 16 de setembro
no Parque de Exposições
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e escova de dente, shampoo, condicionador), a 
ser destinado para a Casa de Passagem “Madre 
Tereza de Calcutá”, da Cáritas Diocesana, que 
atende pessoas em situação de rua. 

Participarão da corrida, que é promovida 
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
(Semesp) de Cachoeiro, 350 crianças e 
adolescentes inscritos, com idades de 3 a 15 
anos.  A prova terá início às 16h30, em circuito 
dentro do Parque de Exposições, que fica no 
bairro Aeroporto.

“A nossa expectativa é muito grande para mais 
uma edição da Corrida Kids da Feira da  Bondade. 
Será uma grande festa esportiva, alinhada ao 
exercício da cidadania, com o envolvimento 
do público infantojuvenil”, ressalta a secretária 
municipal de Esportes e Lazer, Lilian Siqueira .

A 35ª Feira da Bondade é uma realização da 
prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). 
Para este ano, o tema escolhido foi “Tempo de 
Doar”.
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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 27.956

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PROFESSORA, NO EXERCÍCIO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo n° 
34332/2018, datado de 11/09/2018, da SEMDES,

RESOLVE:

Art. 1° Designar temporariamente a professora abaixo mencionada, 
para atuar junto à Subsecretaria de Assistência Social – SAS, 
vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
- SEMDES, conforme quadro com a respectiva carga horária, 
período e disciplina discriminada, de acordo com o Artigo 38 da 
Lei n° 3.995/94, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido em 
Lei.

Nome Cargo C.H. Local de Atuação A partir de:

SUELEN SOUzA 
OLIVEIRA

PEB-D IV
(Pedagogia) 40 h/s

SEMDES/SAS
(Programa “Criança 

Feliz”)

13/09/18 a 
31/12/18

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de setembro de 2018.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 27.957

REGULAMENTA O ARTIGO 102 DA LEI Nº 4.009/1994, 
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 7.350/2015, DE QUE 
TRATA SOBRE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM 
PESSOA DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º A licença a ser concedida aos servidores públicos 
municipais por motivo de doença em pessoa da família deverá 
observar os parâmetros estipulados neste Decreto.

Parágrafo único. Poderá ser concedida licença para 
acompanhamento de doença nas pessoas dos pais, do cônjuge ou 
companheiro, dos filhos, dos irmãos, do padastro ou madrasta e 
enteado, desde que comprove ser indispensável a sua assistência 
pessoal e que esta não possa ser prestada simultaneamente com o 
exercício do cargo.

Art. 2º Os documentos necessários para que o servidor público 
municipal possa requerer a licença e instruir o devido processo 
legal de que trata o presente Decreto, serão os seguintes, a serem 
informados no requerimento padrão e ou requerimento elaborado 
pelo próprio servidor:

I – Nome completo do servidor (sem abreviações);
II – Número do CPF;
III – Número do R.G., na ausência deste, deverá utilizar a 
numeração da C.T.P.S.;
IV – Nome completo do cargo;
V – Local de trabalho;
VI – Endereço completo e atualizado, contendo o número de 
telefone fixo ou celular e conta de e-mail, caso possua;
VII – Informar o período do afastamento;
VIII – Motivo da perícia;
IX – Perícia médica ou odontológica;
X – Dados da pessoa que receberá acompanhamento (nome 
completo, grau de parentesco, documentação pessoal).
XI – Atestado médico emitido pelo médico que assiste o familiar, 
contendo o CID (Código Internacional de Doenças) ou boletim 
de atendimento de urgência – B.A.U. do pronto-socorro, pronto 
atendimento.
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Parágrafo único. Não serão aceitos atestados emitidos por 
profissionais mesmo que da área de saúde, que não estejam 
devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina ou 
Conselho Regional de Odontologia.

Art. 3º O atestado médico deverá ser apresentado à unidade 
competente do órgão ou entidade no prazo de máximo de 5 (cinco) 
dias contados da data do início do afastamento do servidor, salvo 
motivo justificado, para conhecimento e imediato protocolo no 
setor de protocolo destinado aos servidores públicos municipais.

Art. 4º Por ocasião da verificação do grau de parentesco o servidor 
público municipal deverá apresentar documento comprobatório. 
Os documentos a serem apresentados serão:

I - Filhos: cópia da certidão de nascimento;
II - Pais: cópia da carteira de identidade do servidor público 
municipal, na ausência desta, deverá utilizar a cópia da C.T.P.S. do 
servidor público municipal;
III - Cônjuge: cópia da certidão de casamento;
IV - Companheiro: declaração de união estável passada em 
cartório com duas testemunhas ou cópia da certidão de nascimento 
de filhos em comum;
V - Irmãos: cópia da certidão de nascimento e/ou documento de 
identidade;
VI - Padrasto ou madrasta: cópia da certidão de casamento do 
pai ou mãe e cópia da carteira de identidade do servidor público 
municipal; não havendo casamento, deverá ser apresentada uma 
declaração de união estável, passada em cartório, com duas 
testemunhas e cópia da carteira de identidade do servidor público 
municipal;
VII - Enteados: cópia da certidão de casamento e cópia da certidão 
de nascimento do enteado; quando o servidor público municipal 
não é casado deve ser apresentada uma declaração de união estável 
passada em cartório com duas testemunhas.

Art. 5º Para fins de marcação da perícia médica, assim que 
a Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho receber os 
autos do processo, esta entrará em contato com o servidor 
público municipal, via telefone ou e-mail (caso seja informado 
no requerimento inicial deverá o servidor público municipal ser 
contratado, obrigatoriamente, por e-mail), a fim de comunicar e 
agendar o dia e horário que deverá comparecer à sala do servidor 
para realização da perícia médica, devendo consignar nos autos do 
processo o dia e horário em que foi feita a ligação.

§ 1º. Em não sendo possível contactar com o servidor público 
municipal, via telefone, os autos serão remetidos à Subsecretaria 
de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração que fará o memorando à unidade administrativa 
em que o servidor estiver lotado, com o objetivo de agendar: o dia, 
horário e local da perícia médica. 

§ 2º. Depois de prévio agendamento, via telefone, e-mail ou 
memorando, o não comparecimento injustificado do servidor 
público municipal ao serviço médico pericial para atestar a 
necessidade do afastamento de suas atividades laborativas para 
acompanhar pessoa da família ensejará o indeferimento do pedido 
de afastamento; 

Art. 6º A perícia oficial poderá ser dispensada para a concessão 
de licença por motivo de doença em pessoa da família de que 
trata o artigo 102, da Lei nº 4.009/1994, com redação dada pela 
Lei nº 7.350/2015, desde que não ultrapasse o período de 2 (dois) 
dias corridos durante o ano civil, mediante apresentação de 
atestado médico ou odontológico, conforme o caso, que contenha 
justificativa quando à necessidade de acompanhamento por 
terceiro.

Art. 7º Para efeitos deste Decreto a inspeção médica será feita 
por junta médica oficial singular: perícia médica oficial realizada 
apenas por 1 (um) médico ou 1 (um) cirurgião-dentista; caso a 
licença ultrapasse os 30 (trinta) dias o processo será avaliado por 
junta médica oficial: perícia médica realizada por grupo de três 
médicos.

Parágrafo único. Havendo impossibilidade de apresentação 
do atestado médico no prazo estipulado neste artigo, caberá ao 
servidor público municipal apresentar justificativa por escrito a 
ser analisada pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Administração, com a devida 
documentação comprobatória, nestes casos o prazo estenderá por 
3 (três) dias.

Art. 8º Na junta médica, tanto a singular, quanto a oficial, o servidor 
público municipal deverá estar munido de toda documentação do 
tratamento médico que seu familiar vem sendo submetido, tais 
como: laudos médicos, exames laboratoriais ou radiografias e 
demais documentos médicos comprobatórios.

Art. 9º A concessão da licença por motivo de doença em pessoa 
da família poderá, a critério do médico, ficar condicionada à 
avaliação social.
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Art. 10. Em caso dos familiares elencados nos incisos do artigo 
4º deste Decreto possuírem parentesco do mesmo núcleo familiar 
com mais de um servidor público, somente um servidor poderá 
acompanhar, ficando a critério dos servidores indicarem, por 
escrito, qual servidor acompanhará o familiar.

Art. 11. A junta médica, tanto a singular, quanto a oficial, somente 
aceitará documentos originais, sem rasuras, com carimbo e 
assinatura do médico assistente.

Parágrafo único. Atestados médicos emitidos por familiares 
dos servidores públicos municipais não serão aceitos pela junta 
médica singular ou oficial.

Art. 12. Não é permitido interromper férias para requerer licença 
por motivo em doença em pessoa da família.

Art. 13. O servidor público municipal deverá estar acompanhado 
do familiar, por ocasião da perícia médica, salvo se o familiar 
estiver internado ou impossibilitado de locomover-se à junta 
médica singular e/ou junta médica oficial, devendo nesse caso, 
o servidor público municipal providenciar laudo médico que 
comprove tal impossibilidade de locomoção.

Art. 14. A licença por motivo de doença em pessoa da família 
somente será deferida se a assistência direta do servidor 
público municipal for indispensável e não puder ser prestada 
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 
compensação do horário.

Parágrafo único. A fim de comprovar que a assistência direta 
do servidor público municipal é indispensável, este preencherá a 
declaração constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 15. A licença por motivo de doença em pessoa da família, 
incluídas as prorrogações, poderá ser concedia, nas seguintes 
condições:

I - com remuneração integral, até 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos ou não; 
II - com redução de um terço da remuneração, se de 181 (cento 
e oitenta e um) dias até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
consecutivos ou não; 
III - com redução de metade da remuneração, se de 366 (trezentos e 
sessenta e seis) dias até 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos 
ou não; 
IV - No dia seguinte ao limite de prazo fixado no inciso III, o 
servidor deverá reassumir suas atividades. 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor nada data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 12 de setembro de 2018.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

ANEXO I

DECLARAÇÃO
Da licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (Art. 102 
da Lei nº 4.009/1994, modificada pela Lei nº 7.350/2015)

“Art. 102 – O servidor poderá obter licença por motivo de doença 
nas pessoas dos pais, do cônjuge ou companheiro, dos filhos, 
dos irmãos, do padrasto ou madrasta e enteado, desde que prove 
ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser 
prestada simultaneamente com o exercício do cargo.”

Eu _______________________________________________
_________________, matrícula ______________________, 
portador do CPF nº ________________________, declaro 
para fins de licença por motivo de doença em pessoa da 
família, que é indispensável minha presença para prestar 
assistência direta ao dependente e/ou pessoa da família: ____
_________________________________________________
__________ Tipo de parentesco:_______________________
____,portadora do CPF nº _____________________ e R.G. nº 
_________________________.

Pelos seguintes motivos:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Declaro ainda, sob as penas da lei, que as informações 
supracitadas são verdadeiras e que responderei civil, penal e 
administrativamente em caso de declarações falsas.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, ________ de 
____________________ de 20____.

___________________________________ 
Assinatura do servidor

DECRETO Nº 27.958

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONVOCAÇÃO 
DESSES QUE ESTÃO EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:
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Art. 1º Os servidores públicos municipais (estatutários) manterão 
os procedimentos já implementados pelo Instituto de Previdência 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, quanto a 
protocolo de atestado médico ou odontológicos, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.910/2013.

Art 2º Os servidores públicos municipais (estatutários) que por 
força de laudo médico estejam em readaptação funcional, serão 
convocados a comparecerem para perícia médica, pela empresa 
contratada pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
a fim de serem reavaliados a cada 90 (noventa) dias, para 
acompanhamento de seu estado de saúde.

Parágrafo único. Para fins de perícia médica, no momento 
de convocação, o servidor público municipal deve apresentar 
documentos médicos comprobatórios que no período em foi 
readaptado até sua convocação à perícia médica, com laudos 
médicos, exames médicos e demais documentos que subsidie o 
trabalho do médico perito.

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

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

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 27.959

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PROFESSORA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de 
Seq. n° 2-15856/2018, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1° Retificar o Decreto n° 27.882/18, no que se refere 
à designação temporária da professora abaixo mencionada, 
conforme a seguir:

Onde se Lê:
NOME Cargo De Para Localização Início Término

SIMONE MICÊNIO DE 
OLIVEIRA

PEB-C 
IV

26 
h/s 30 h/s Emeb Anacleto Ramos 23/07/18 21/12/18

Leia-se:
NOME Cargo De Para Localização Início Término

SIMONE MICÊNIO DE 
OLIVEIRA

PEB-C 
IV

21 
h/s 30 h/s Emeb Anacleto 

Ramos 23/07/18 21/12/18

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de setembro de 2018.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 231/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.
CONTRATADA: MCK LOCADORA DE VEICULOS E 
TRANSPORTES LTDA - EPP.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato nº 231/2014, 
firmado em 12/09/2014, para dar continuidade ao Serviço 
de Locação de Veículos sem motorista, para atender as 
necessidades dos órgãos e entidades do poder executivo do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim.
PRAzO: 12 (doze) meses e entrará em vigor a partir do dia 12 de 
setembro de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Saúde, à 
conta da dotação orçamentária:
DOTAÇÃO: 16.02.1030216332.120.3.3.90.39.14.12010001
FICHA-FONTE: 03019-12010001
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018.
SIGNATÁRIOS: Luciara Botelho Moraes Jorge – Secretária 
Municipal de Saúde e Melquisedeque Guilherme de Oliveira Filho 
– Sócio da Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº 51-25.387/2018.

EXTRATO DE TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 

ESPÉCIE: Termo de Re-Ratificação da Ata de Registro de Preços 
nº 041/17.
ÓRGÃO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.
FORNECEDOR: X ALIMENTOS LTDA - EPP.
OBJETO: Retificação do Item 19.1 – Maça Vermelha Gala para 
Maça Vermelha Nacional Fuji.
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018.
SIGNATÁRIOS: Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal 
de Administração e Jeferson Cheim Sader – Procurador do 
Fornecedor.
PROCESSO: Protocolo nº 1-9.368/2017.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2018 -  Pregão nº 023/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: TELLA VÍDEO LTDA ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - TELÃO ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 

BEM COMO SONORIZAÇÃO E PALCO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM, 
PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 

LOTE 1 - TELLA VÍDEO LTDA ME 
Item Descrição Unid Quantidade Marca Valor Unit. Valor Total 
01 Locação de VÍdeo Wall Especificação: video wall (unidade por 

dia) monitores para vídeo wall 46” tipo de tela: lfd tamanho da 
tela: 46" resolução: 1366 x 768 número de cores: 16,7 milhões 
ângulo de visão (horizontal/vertical): 178º / 178º contraste: 
3.000:1 (padrão) / 40,000:1 (dinâmico) espessura da borda: 2 
mm na h e 3mm na v conexões: 1 x entrada rs232c 01 x entrada 
d-sub / vídeo composto 01 x entrada dvi-d 01 x entrada de áudio 
rca 01 x entrada de áudio 3.5 mm 01 x entrada cvbs 01 x entrada 
hdmi 01 x saída rs232c 01 x saída de áudio rca 01 x saída bnc 
voltagem: bivolt padrão de fixação: vesa 600 x 400 mm. 

UNID/DIA 509 LG/SAMSUNG 290,00 147.610,00 

02 Locação de TV de Led Especificação: TV de Led (unidade por 
dia) - TV de 42" com DVD, acoplada em estrutura de alumínio.  

UNID/DIA 100 LG 250,00 25.000,00 

03 Locação de Tela em Estrutura de Alumínio especificação: tela 
com estrutura de alumínio (unidade por dia) - tela com 1.80 x 
2.40 metros, acoplado em estrutura de alumínio.  

UNID/DIA 43 TROPICAL 
AURATEC 

315,00 13.545,00 

04 Locação de Tela Especificação: tela com tripé (unidade por dia) - 
tela com 1.80 x 2.40 metros, acoplado em um tripé. 

UNID/DIA 56 PLASTILUX 
PROJETELAS 

220,00 12.320,00 

05 Locação de Telão com Transmissão Especificação: telão com 
transmissão simultânea (unidade) - telão de 12 m², com DVD e 
data show acoplado a estrutura de alumínio de 30 cm x 30 cm de 
espessura com tubos de 1" ½ e 1/8 de diâmetro e tubos de 1" e 2 
mm, com transmissão simultânea com uma câmera, com 
gravação de todas as imagens gravadas em DVD e cedida para 
a contratante no final da execução dos serviços. 

UNID/DIA 197 EPSON 
PROJETELAS 

SONY 
PANASONIC 

954,00 187.938,00 

06 Locação de Painel de Led P4 Especificação: painel de Led 
p4 (metro quadrado por dia) descrição técnica por placa 
resolução por placa: 96x96 pixels placa tamanho: 576x576 x 
70 mm densidade de pixel: 27.777 pixels/m² brightness: 
2.000 nits color processing: 16bit display color: 280 trillion 
color temperature(k): 5000 ~ 9500 (choice by user) whole 
display flatness: = 1mm juncture best view distance: = 5m 
best view angle: horizontal ±120°, vertical ±120° storage 
temperature: -35¿ ~ +95¿ working temperature: -20¿ ~ +50¿ 
refresh frequency: 2.000hz humidity(rh): = 90 ~ 95% 
protection grade: ip41 working voltage: dc 5v power supply: 
ac 220v, 50/60hz average power consumption: 200 w/m2 
max power consumption: 300 w/m2 mtbf: 10000 hours 
screen lifetime led: 100.000 hours. 

UNID/DIA 1.648 INOVATTE SBC 332,00 547.136,00 

07 Locação de Data Show especificação: data show (unidade 
por dia) - data show de 3000 lumens.  

UNID/DIA 63 EPSON SONY 229,00 14.427,00 

VALOR TOTAL 947.976,00 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 
Robson Antônio de Freitas Pinto – Sócio Administrador do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolo nº 1-15.940/2018.  



  Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 13 de setembro de  2018                                       DOM nº 5661 Página 11

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2018 -  Pregão nº 023/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: EVENTS MACCHINA LTDA ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - TELÃO ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 

BEM COMO SONORIZAÇÃO E PALCO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM, 
PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 

LOTE 02 - EVENTS MACCHINA LTDA ME 
Item Descrição Unid Quantidade Marca Valor Unit. Valor Total 
01 Locação de Box Truss Box truss (metro linear por dia) - 

estrutura em treliças tubulares de alumínio com encaixe 
universal (Q-50).  

METRO/
DIA 

3.555 - R$ 32,21 R$ 114.506,55 

02 Locação de Estrutura de Alumínio Estrutura em alumínio 
(metro linear por dia) estrutura de alumínio com espessura 
do tubo de 1" ½ e 1/8 de diâmetro e tubos de 1" e 2 mm de 
diâmetro, (Q-30) com laudo do corpo de bombeiros.   

METRO/
DIA 

15.284 - R$ 24,50 R$ 374.458,00 

VALOR TOTAL R$ 488.964,55 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e  
Leandro Moreno Ramos – Sócio do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolo nº 1-15.940/2018.  
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2018 -  Pregão nº 023/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: VENTURI PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - TELÃO ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 

BEM COMO SONORIZAÇÃO E PALCO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM, 
PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 

 
LOTE 3 - VENTURI PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 

Item Descrição Unid Quantidade Marca Valor Unit. Valor Total 
01 Locação de Lâmpada Elipsoidal 

Especificação: lâmpada elipsoidal 
(unidade por dia) - lâmpada 575w com 
porta filtro e íris ajuste de zoom de 25 a 
50°. 

UNID/DIA 662 OSRAN R$ 121,00 R$ 80.102,00 

02 Locação de Lâmpada Strobo 
Especificação: lâmpada strobo (unidade 
por dia) lâmpada xenon de 3000 w de 
potência temperatura de cor de 5600k 
efeito blinder continuo com auto fade 
modos dmx, stand-alone, master/slave ou 
pelo controle remoto efeitos especiais 
pré-programados (pulsar com fader, 
"tempestade", random...) velocidade do 
flash: 20ms a 2s. 

UNID/DIA 617 MARTIM R$ 200,00 R$ 123.400,00 

03 Locação de Lâmpada Par Led 64 
Especificação: lâmpada par led 64 
(unidade por dia) - refletor par 64 de leds 
rgb - 6 canais dmx. - dimmer 0~100%. - 
efeito strobo. - modo dmx, master/slave e 
ativação sonora. - ângulo de raio de 15°. - 
full range 100~240v. 
 

UNID/DIA 2.296 GE R$ 50,00 R$ 114.800,00 

04 Locação de Llâmpada ACL 
especificação: lâmpada acl (unidade por 
dia) - lâmpada acl 250 watts x 28 volts.  

UNID/DIA 1.392 GE R$ 50,00 R$ 69.600,00 

05 Locação de Lâmpada Par 64 Foco 5# 
Especificação: lâmpada par 64 foco 5# 
(unidade por dia) - refletor canhão tipo 
italiano, com lâmpada par 64 de 1000w-
127v, com alça reforçada e porta gelatina. 

UNID/DIA 1.684 GE R$ 51,00 R$ 85.884,00 

06 Locação de Canhão Seguidor 
Especificação: canhão seguidor para 
show musical com lâmpada de 1.500 
whatt.  

UNID/DIA 115 STAR R$ 302,00 R$ 34.730,00 

07 Locação de Efeito Especial Moving 
Head 575 Especificação: efeito especial 
(unidade por dia) - moving head 575.  

UNID/DIA 1.468 NEL R$ 179,75 R$ 263.873,00 

08 Locação de Efeito Especial Moving 
Wash 250 Especificação: efeito especial 
(unidade por dia) - moving wash 250. 

UNID/DIA 622 NEL R$ 171,00 R$ 106.362,00 

09 Locação de Efeito Especial Moving 
Wash 575 Especificação: efeito especial 
(unidade por dia) - moving wash 575. 

UNID/DIA 1.392 NEL R$ 180,00 R$ 250.560,00 

10 Locação de Efeito Especial Moving 
Head 250 Especificação: efeito especial 
(unidade por dia) - moving head 250.  

UNID/DIA 616 NEL R$ 172,00 R$ 105.952,00 

11 Locação de Refletor Set Light 
Especificação: refletor (unidade por dia) - 
refletor set light curto, na cor preto, com 
lâmpada de 500 ou 1.000 watts, bivolt 
110v-220v, com porta gelatina e gelatina 
de diversas cores.  

UNID/DIA 158 TECPORTE R$ 39,00 R$ 6.162,00 
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12 Locação de Refletor Mini Brut 
Especificação: refletor mini brut com 04 
lâmpadas (unidade por dia) corpo em 
chapa de aço zincado 04 lâmpadas par 
36 dwe 650w cada uma interruptor de 
alavanca metálico, um por lâmpada, para 
ligação em 120v, ou por 2 lâmpadas 
seriadas em 220v.  

UNID/DIA 425 TECPORTE R$ 55,00 R$ 23.375,00 

13 Locação de Ribalta Especificação: 
ribalta (unidade por dia) - ribalta 12 tri 
led’s de 3 watts de alto brilho, wash com 
36 canais dmx 512, com alimentação: 
bivolt automático 110v-220v 50/60hz.  

UNID/DIA 436 SGM R$ 92,50 R$ 40.330,00 

14 Locação de Mesa de Iluminação 
Especificação: mesa de iluminação touch 
screen (unidade por dia) - chaves e 
faders: encoders bournes ultra 
progressivos; discos de encoder 
anodisados knobs de shadow; 10 botões 
de macro (programáveis pelo usuário); 20 
submaster (controlam cues, listas de cues 
e chases). - saídas: saída de rede 
ethernet (estendível até 12 universos 
dmx); 4 portas de saída dmx (até 2.048 
canais, velocidade total de 
processamento: 44hz dmx); suporte para 
vídeo. - conexões: midi, entrada de áudio 
(entrada analógica estéreo de nível de 
linha via mini jacks de 2,5mm). - displays: 
monitor do console (tela vga externa), tela 
sensível ao toque responsiva (15,4 
polegadas com display de lcd). portas de 
entrada/saída na parte de trás (teclado e 
mouse); temperatura ambiente para 
operação de 0~60°c (32~140°f); memória 
ram de 1gb; armazenamento: pen drive 
(entrada usb), hd interno. 

UNID/DIA 137 AVOLITES R$ 510,00 R$ 69.870,00 

VALOR TOTAL   R$ 1.375.000,00 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 
Diogo Venturi Oliveira – Proprietário do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolo nº 1-15.940/2018.  
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 -  Pregão nº 023/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: LONGHITRON LTDA ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS - TELÃO ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 

BEM COMO SONORIZAÇÃO E PALCO INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM, 
PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 

 
LOTE 4 – LONGHITRON LTDA ME 

Item Descrição Unid Quantidade Marca Valor Unit. Valor Total 
01 locação de sonorização  

sonorização nº 01 (unidade por dia) 
sonorização principal pa fly – estrutura de 
alumínio 24 caixas line array  
24 - caixas sb 1000  
01 - mesa de som de acordo com rider 
técnico da banda /artista amplificadores de 
acordo com rider técnico da banda /artista  
01 - processador digital de acordo com rider 
técnico da banda /artista sistema de 
monitores  
01 - mesa de som digital de acordo com rider 
técnico da banda /artista 02 processadores 
digitais de acordo com rider técnico da banda 
/artista  
04 - sub  
04 - kf 850  
03 - amplificadores para guitarra de acordo 
com rider técnico da banda /artista  
02 - amplificadores para baixo com 04 x 10/1 
x 15 falantes de 800 watts  
30 - pedestais para microfones  
20 - garras 03 pontos de intercom  
20 - direct box passivo 15 direct box ativo  
01 - bateria completa 
01 - kit de microfone para bateria (microfonar 
bateria)  
01 - sistema man power  
20 - praticáveis de alumínio de acordo com 
rider técnico da banda /artista microfones de 
acordo com rider técnico da banda /artista  
08 - microfones condensador de acordo com 
rider técnico da banda /artista  
01 - house mix em estrutura de alumínio 04 x 
04 de dois andares  
02 - máquinas de fumaça  
racs digitais de acordo com rider técnico da 
banda /artista. com seus respectivos técnicos 
para manuseios dos sistemas a cima. 

UNID/DI
A 

49 - R$ 
3.320,00 

R$ 
162.680,00 

02 locação de sonorização  
sonorização nº 02 (unidade) 
sonorização principal  
sistema de p. a. (flay) - com estrutura de 
alumínio  
18 - kit de alta kf 850  
16 - caixas sub grave  
01 - mix 48 x 16 - digital 02 - processadores 
digitais  
01 - equalizador gráfico -1/3 de oitava  
02 - compressores  
01 - analisador  
01 - cd play rack effectes // inserts  
48 - canais de gates  
48 - canais de compressores  
04 - equalizadores gráficos 1/3 de oitava  
04 - processadores digitais de efeitos 
amplificação completa monitores (palco)  
01 - mix 48 x 16 digital  
02 - processadores  
02 - compressores  
01 - equalizador gráfico 1/3 de oitava rack 
effectes // inserts (palco) ial/serviço unid. 
medida quantidade mínima quantidade  
48 - canais de gates  

UNID/DI
A 

47 - R$ 
2.480,00 

R$ 
116.560,00 
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48 - canais de compressores  
04 - equalizadores gráficos 1/3 de oitava  
04 - processadores digitais de efeitos 
monitores  
01 - side fill por lado. com no mínimo, três 
vias de frequência  
14 - monitores de chão padronizados 
contendo no mínimo duas vias de frequência  
01 - side drums (com sub woofer)  
14 - vias equalizadas equipamentos e retorno 
de instrumento contra-baixo  
01 - modulo com caixas com 4 falantes de 
"12" e caixa de "15" e 800 watts. guitarra  
02 - amplificadores teclado  
01 - set monitor com  
02 monitores microfones  
15 - microfones s.m 58  
12 - microfones s.m 57  
03 - microfones s.m 81  
01 - kit para bateria 03 tons e 01 bumbo 01 - 
microfone d 112  
01 - microfone m.d 421  
06 - microfones  
02 - microfones sm 58 sem fio diversos  
20 – pedestais  
15 - garras  
15 - direct box  
01 - bateria 2 tons e estante de prato, 
completa  
01 house mix em estrutura de aluminio 04 x 
04 de um andar   
01 - máquina de fumaça média  
acessórios e conexões - tomadas - plugs - 
cabos e etc...  
cabeamento completo. com seus respectivos 
técnicos para manuseios dos sistemas a 
cima. 

03 locação de sonorização  
sonorização nº 03 (unidade) 
sonorização  
01 - mesa 32 x 8 canais digital  
01 - processador digital  
01 - equalizador 1/3 de oitava  
01 - dual compressor  
01 - cd play rack insert  
12 - canais de gates  
12 - canais de compressores  
01 - equalizador 1/3 de oitava  
03 - processadores de efeito digital sistema 
line array  
04 - kit caixa de alta  
04 - caixas de sub grave  
06 - amplificadores cabeamento completo 
monitor palco  
01 - mix 32 digital  
02 - processadores digitais  
01 - equalizador 1/3 de oitava  
01 - dual compressor insert monitor  
16 - canais de gate  
16 - canais de compressor  
06 - equalizador 1/3 de oitava  
02 - processadores de efeito digital monitor 
palco  
01 - side fill por lado, com no mínimo 03 vias 
de frequência  
10 - monitores com duas vias de frequencia  
01 - side drums com woofer back line contra 
baixo  
01 - módulo 800 com caixas 04 falantes de 
12’ e caixa de 15’ guitarra  
01 - amplificador teclado  
01 - set monitor microfones  
10 - microfones s.m 58 
06 - microfones s.m 57  
03 - microfones s.m 81  
01 - kit para bateria 03 tons e 01 bumbo  

UNID/DI
A 

94 - R$ 
3.700,00 

R$ 
347.800,00 
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01 - microfone d 112  
02 - microfones sem fio  
04 - microfones diversos  
20 - pedestais  
10 - garras  
15 - direct box  
01 - bateria 02 tons e estante de prato, 
completa  
01 - máquinas de fumaça média com seus 
respectivos técnicos para manuseios dos 
sistemas a cima. 
 

04 locação de sonorização  
sonorização nº 04 (unidade) 
01 caixas de som ativa: com 02 vias múltiplas 
(titânio) com crossover passivo interno com 
respostas de frequência 40 hz a 20 khz; 
entradas/saídas (2 xlr in/out e 2p10 in/out) 
balanceadas com chaveamento para mic ou 
line; sensibilidade de spl (1w at1m) = 100db; 
falante 1 x 15" full range, 1 drive de titânio (1 
¾), com potencia de 350 watts-rms e tripé 
para as mesmas.  
01 caixas de som passiva: com 02 vias 
múltiplas (titânio) com crossover passivo 
interno com respostas de frequência 40 hz a 
20 khz; entradas/saídas 2 paralelas = 
speakon (pol.:1 + 1-); sensibilidade de spl (1w 
at 1m) = 100db; falante 1 x 15” full range, 1 
drive de titânio (1 ¾), com potencia de 350 
watts-rms e tripé para as mesmas.  
01 mesa de som digital com 16 canais  
04 microfones com fio  
02 microfones sem fio  
01 aparelho dvd play cabeamento completo  
  

UNID/DI
A 

266 - R$ 610,00 R$ 
162.260,00 

05 locação de sonorização  
sonorização nº 05 (unidade)  
sistema de sonorização com torre de delay 
com caixas de som com 3 vias (grave, médio 
e agudo) com no mínimo 03 torres de 
estrutura de alumínio, e cabo multivias de no 
mínimo 10 vias de no mínimo 30 metros de 
comprimento, com seus respectivos técnicos.  

UNID/DI
A 

52 - R$ 
2.225,00 

R$ 
115.700,00 

VALOR TOTAL R$ 905.000,00 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 
Renato Longue – Sócio do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolo nº 1-15.940/2018.  
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2018 -  Pregão nº 024/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS 
LTDA - EPP. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS – ARQUIBANCADA, TENDA, 
BANHEIRO QUÍMICO, BEM COMO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
LOTE VI 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Item Descrição Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total 

 
 
 
 
 
 
1 

Locação de Auditório    
auditório (metro quadrado por dia) - montagem de auditório 
em octanorm com no mínimo 2,90m de altura com teto 
pergolado forrado com divisórias em placas ts, com piso em 
madeirite naval 20 mm e carpete 3 mm (cor à definir) 
aplicado com fita dupla face, com iluminação, sendo: uma 
lâmpada fluorescente de 20 watts a cada 2m² de montagem, 
tomadas nos cantos e meio. climatizado com aparelhos de 
ar condicionado tipo janela ou outros, mantendo sempre 
uma temperatura do ambiente não superior a 22 graus, com 
cobertura tipo chapéu de bruxa, construída em lona pvc na 
cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica 
em tubo 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade.  

 
m²/dia 

 
 

6.266 
R$ 44,55 R$  279.150,30 

2 Locação de Auditório Alternativo    
auditório alternativo (m²) - montado em estrutura metálica, 
composta de calhas inteiriças laterais, com altura de 4 m e 
sustentação em seus pés laterais com 15 cm de largura 
fixados com mãos francesas em estrutura metálica nas 4 
laterais. todo envelopado em helanca ligth tencionada por 
cordas trançadas 3 e 6 mm com fixação com bola de gude e 
amarração em réguas de pinos sob o piso existente no local 
com pé direito e no mínimo 4 m de altura. com piso em 
madeirite naval 20 mm e carpete 3 mm (cor a definir) 
aplicado com fita dupla face. climatizado com aparelhos de 
ar condicionado tipo janela ou outros mantendo sempre uma 
temperatura do ambiente não superior a 22 graus, com 
cobertura tipo chapéu de bruxa, construída em lona pvc na 
cor branca, anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica 
em tubo 1 ½ 18, com laudo de incombustibilidade.  

m²/dia 2.700 R$  57,98 R$ 156.546,00  

VALOR TOTAL R$  435.696,30 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 
Diana Lúcia Miranda Barcelos – Sócia do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolos nºs 1-15.942/2018; 1-15.946/2018; 1-15.958/2018. 



  Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 13 de setembro de  2018                                       DOM nº 5661 Página 18

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2018 -  Pregão nº 023/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: EXATA EVENTOS LTDA. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS – ARQUIBANCADA, TENDA, 
BANHEIRO QUÍMICO, BEM COMO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 

 
LOTE VII 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Ite
m 

Descrição Unid Quantida
de 

Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Stand    
stand (metro quadrado por dia) - stands, 
padrão octanorm com as seguintes 
descrições: paredes: em painéis TS 
formicalizados frente e verso na cor 
branca, acoplados a perfis de alumínio 
anodizados com 2,20 m de altura, com 
carpete 3 mm (cor à definir), porta com 
chave. Iluminação: uma lâmpada 
fluorescente de 20 watts a cada 04 metros 
quadrados de montagem e 01 tomada. 
Identificação: placas padronizadas com 
aplicação de letras adesivas presas na 
parte superior do stand, com balcão 
padrão octanorm em toda extensão frontal 
da montagem.  

m²/dia 11,850 R$ 11,00  R$  130.350,00 

 
2 

locação de Stand (Parede Meio Vidro) 
stand (metro quadrado por dia) - stands, 
padrão octanorm com as seguintes 
descrições: paredes: em painéis TS 
formicalizados frente e verso na cor 
branca, acoplados a perfis de alumínio 
anodizados com 2,20 m de altura, com 
carpete 3 mm (cor à definir) parede meio 
vidro, porta com chave, porta meio vidro 
com chave. iluminação: uma lâmpada 
fluorescente de 20 watts a cada 02 metros 
quadrados de montagem e 01 tomada. 
identificação: placas padronizadas com 
aplicação de letras adesivas presas na 
parte superior do stand, com balcão 
padrão octanorm em toda extensão frontal 
da montagem.  

 
m²/dia 

4.750 R$  14,50 R$  68.875,00 

3 Locação de balcão 
medindo 1,0x1,0x0,50m na cor branca em 
octanorme com chapa em ts na cor 
branca. 

Un/dia 1.226 R$ 21,20 R$ 25.991,20 
 

4 Locação de pia  
com suporte, com instalação de toda parte 
hidráulica e esgoto por conta do 
fornecedor. 

Un/dia 162 R$ 29,52 R$ 4.782,24 

VALOR TOTAL R$  229.998,44 
 

 

 

LOTE VIII 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

Ite
m 

Descrição Unid Quantida
de 

Valor Unit. Valor Total 
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1 Locação de Camarote  
camarote nº 01 (unidade por dia) - área 
vip com 20 m comprimento e 6 m de 
largura, com guarda corpo, com cobertura 
em lona pvc, na cor branca, anti-chama, 
com proteção uv, com 2 m de altura do 
chão ao piso e 3 m de altura do piso ao 
teto, com piso em madeira naval 20 mm e 
forro em carpete na cor a definir e com 
rampa de acesso na área dos fundos, 
estrutura metálica, equipado com 
mobiliário sendo: 12 puffes brancos e 02 
balcões com 1,10 m de altura, 2m de 
comprimento e 1,20 m de largura com 8 
bancos com 0,90 cm de altura 
acompanhando o balcão (estilo mesa 
bistrô).  

DIA 08 R$ 2.768,00  R$  22.144,00 

2 Locação de Camarote 
camarote nº 02 (unidade por dia) - área 
vip com dois andares sendo 10 m 
comprimento e 6 m de largura toda em 
estrutura metálica, com guarda corpo com 
cobertura em lona pvc, na cor branca, 
anti-chama, com proteção uv , com o 
primeiro piso com 2 m de altura do chão 
ao piso e o segundo piso de 2 m de altura 
do primeiro piso, com piso em madeira 
naval e forrado em carpete na cor a definir 
e com rampa de acesso na área dos 
fundos, do primeiro piso e escada para o 
segundo piso., equipado com mobiliário 
de 06 pufes brancos e 01 balcões com 
1,10 m de altura, 2m de comprimento e 
1,20 m de largura com 8 bancos com 0,90 
cm de altura acompanhando o 
balcão(estilo mesa bistrô).  

DIA 05 R$  3.571,20 R$  17.856,00 

VALOR TOTAL R$  40.000,00 

 

 

 

 

LOTE IX 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Ite
m 

Descrição Unid Quantida
de 

Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Banheiros Químicos 
banheiro químico (unidade por dia) – 
banheiros químicos, confeccionados em 
polietileno injetado, com até 03 anos de 
fabricação comprovados por placas de 
identificação do fabricante e em bom 
estado de conservação, lavagem e sucção 
diária, fornecimento de papel higiênico, 
produto químico desodorante, com 
iluminação e com a devida licença 
ambiental. 

DIA 743 R$  52,00 R$  38.636,00 

2 Locação de Banheiros Químicos 
Adaptado 
banheiro químico adaptado (unidade por 
dia) – banheiros químicos, confeccionados 
em polietileno injetado, com até 03 anos 
de fabricação comprovados por placas de 
identificação do fabricante e em bom 
estado de conservação, lavagem e sucção 
diária, fornecimento de papel higiênico, 

DIA 245 R$ 113,73  R$  27.863,85 
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produto químico desodorante, com 
iluminação, com rampa de acesso e 
corrimão interno para ser utilizados por 
deficientes e com a devida licença 
ambiental.  

 
 
3 

Locação de Banheiros Químicos 

Container Pequeno. 
banheiro químico container (unidade por 
dia) – banheiros químicos, tipo container 
contendo cabines sanitárias, sendo: 03 
divisórias feminino, medindo 1,00 x 1,00, 
com acesso individual, com 01 lavatório, 
01 porta sabonete (líquido), 01 porta-
papel, em cada cabine; 01 sanitário 
adaptado para deficiente físico, com barra 
corrimão, rampa de acesso, 01 lavatório, 
01 porta sabonete (líquido), 01 porta-
papel; 03 divisórias masculino medindo 
1,00 x 1,00, com acesso individual, com 
01 lavatório, 01 porta sabonete (líquido), 
01 porta-papel, em cada cabine. Todas as 
cabines com piso antiderrapante, com 
porta tranca por dentro. disponibilização 
de 02 (dois) funcionários, sendo 01 (um) 
masculino e 01 (um) feminino e materiais 
de limpeza, inclusive papel higiênico, 
papel toalha, e sabonete líquido em tempo 
integral de uso, para conservação da 
limpeza dos mesmos.  

 
 
 

DIA 

35 R$ 900,00 R$ 31.500,00 

4 Locação de Banheiros Químicos 
Container Grande. 
banheiro químico container (unidade por 
dia) – banheiros químicos, tipo container 
contendo cabines sanitárias, sendo: 06 
divisórias feminino, medindo 1,00 x 1,00, 
com acesso individual, com 01 lavatório, 
01 porta sabonete (líquido), 01 porta-
papel, em cada cabine; 01 sanitário 
adaptado para deficiente físico, com barra 
corrimão, rampa de acesso, 01 lavatório, 
01 porta sabonete (líquido), 01 porta-
papel; 03 divisórias masculino medindo 
1,00 x 1,00, com acesso individual, com 
01 lavatório, 01 porta sabonete (líquido), 
01 porta-papel, em cada cabine e 01 
mictório masculino com capacidade de 
uso para 04 a 05 pessoas 
simultaneamente, com 01 lavatório, 01 
porta sabonete (líquido), 01 porta-papel. 
todas as cabines com piso antiderrapante, 
com porta tranca por dentro. 
disponibilização de 02 (dois) funcionários, 
sendo 01 (um) masculino e 01 (um) 
feminino e materiais de limpeza, inclusive 
papel higiênico, papel toalha, e sabonete 
líquido em tempo integral de uso, para 
conservação da limpeza dos mesmos.  

DIA 55 R$ 800,00 R$ 44.000,00 

VALOR TOTAL R$  141.999,85 

 

LOTE X 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Ite
m 

Descrição Unid Quantida
de 

Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Cadeira Plástica  
cadeira de plástico (unidade por dia) - 

UN/DI
A 

30.943 R$ 2,18  R$ 67.455,74  
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cadeiras em plástico resistente sem braço, 
na cor branca.  

2 Locação de Mesa Plástica 
mesa de plástico (unidade por dia) - 
mesas em plástico resistente quadrada, 
tipo bar, na cor branca.  

UN/DI
A 

2.904 R$ 5,86  R$ 17.017,44  

VALOR TOTAL R$  84.473,18 

 

LOTE XIII 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Ite
m 

Descrição Unid Quantida
de 

Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Grupo Gerador   
gerador (unidade) - grupo de gerador 
acústico de 250 kva’s, com cabo de 100 
metros de 240 milímetros com chave 
reversora de 800 amperes 

UN/DI
A 

99 R$ 1.393,33  R$ 137.939,67  

2 Locação de Grupo Gerador  
grupo gerador (unidade) - grupo de 
gerador acústico de 350 kva’s, com cabo 
de 100 metros de 240 milímetros com 
chave reversora de 800 amperes.  

UN/DI
A 

108 R$ 1.619,05  R$ 174.857,40  

VALOR TOTAL R$  312.797,07 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 
Milton Ribeiro de Avelar – Sócio do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolos nºs 1-15.942/2018; 1-15.946/2018; 1-15.958/2018. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2018 -  Pregão nº 024/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: PIC-BUM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS – ARQUIBANCADA, TENDA, 
BANHEIRO QUÍMICO, BEM COMO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 

LOTE II 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Item Descrição Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total 
1 Locação de Separadores de Público  

separadores de público (metro linear por dia) - grade 
separadora de público, com boa sustentação, em estado de 
conservação e altura de 1,50 (um e cinquenta) metros.  

Metro/dia 20.570 R$ 11,27  R$  231.823,90 

2 Locação de Fechamento  
fechamento alto (metro linear por dia) o fechamento 
(cercamento) deverá medir 2.20 (dois e vinte) metros de 
altura na cor preta, em metalon ou madeira, com chapas de 
ferro.  

Metro/dia 13.410 R$ 13,00  R$  174.330,00 

VALOR TOTAL R$  406.153,90 
 

 
LOTE V 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Item Descrição Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Tenda  
tenda 03x03 sem fechamento (unidade por dia) - tendas 
medindo 03 (três) x 03 (três), com cobertura tipo chapéu de 
bruxa, construída em lona pvc na cor branca, anti-chama, 
com proteção uv, estrutura metálica em tubo 1 ½ 18, com 
laudo de incombustibilidade.  

Und/dia 413 R$  100,00 R$  41.300,00 

2 Locação de Tenda  
tenda 03x03 com fechamento para bar (unidade por dia) - 
tendas medindo 03 (três) x 03 (três), com cobertura tipo 
chapéu de bruxa, construída em lona pvc na cor branca, 
anti-chama, com proteção uv, estrutura metálica em tubo 1 
½ 18, com fechamento para bar em todas as laterais, com 
laudo de incombustibilidade.  

  Und/dia 181 R$ 143,00  R$  25.883,00 

3 Locação de Tenda 
tenda 03x03 com fechamento (unidade por dia) - tendas 
medindo 03 (três) x 03 (três), com cobertura tipo chapéu de 
bruxa, construída em lona pvc na cor branca, anti-chama, 
com proteção uv, estrutura metálica em tubo 1 ½ 18, com 
fechamento nas laterais do mesmo material da tenda (lona), 
com laudo de incombustibilidade  

Und/dia 44 R$ 139,00 R$ 6.116,00 

4 Locação de Tenda 
tenda 05x05 sem fechamento (unidade por dia) - tendas 
medindo 05 (cinco) x 05 (cinco), com cobertura em lona pvc, 
na cor branca, anti-chama, com proteção uv, no estilo 
piramidal com base em estrutura metálica, composta de 
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de 
água e cobertura superior com protetor triangular, tipo 
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, com altura 
de 3.50 m e sustentação em seus pés laterais com 8 cm de 
largura fixados com mãos francesas em estrutura metálica 
nas 4 laterais, com laudo de incombustibilidade * podendo 
ser solicitado extensor de até 2 metros na altura.  

   
 Und/dia  

67 R$ 222,00 R$ 14.874,00 

5 Locação de Tenda  
tenda 05x05 com fechamento (unidade por dia) - tendas 
medindo 05 (cinco) x 05 (cinco), com cobertura em lona pvc, 
na cor branca, anti-chama, com proteção uv, no estilo 
piramidal com base em estrutura metálica, composta de 
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de 
água e cobertura superior com protetor triangular, tipo 
chapéu para ventilação e evasão de ar quente, com altura 
de 3.50 m e sustentação em seus pés laterais com 8 cm de 
largura fixados com mãos francesas em estrutura metálica 
nas 4 laterais. fechamento nas laterais em lona branca, com 
laudo de incombustibilidade. * podendo ser solicitado 
extensor de até 2 metros na altura.  

  Und/dia 220 R$ 250,00 R$ 55.000,00 

6 Locação de Tenda 
tenda 06x06 sem fechamento (unidade por dia) - tendas 
medindo 06 (seis) x 06 (seis), com cobertura tipo chapéu de 
bruxa, construída em lona pvc na cor branca, anti-chama, 
com proteção uv, estrutura metálica em tubo 1 ½ 18, com 
laudo de incombustibilidade.  

 Und/dia 138 R$ 250,00 R$ 34.500,00 

7 Locação de Tenda 
tenda 06x06 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 
06 (seis) x 06 (seis), com cobertura tipo chapéu de bruxa, 
construída em lona pvc na cor branca, anti-chama, com proteção 
uv, estrutura metálica em tubo 1 ½ 18, com fechamento nas 
laterais do mesmo material da tenda, com laudo de 
incombustibilidade.  

     
Und/dia 

53 R$ 291,00 R$ 15.423,00 

8 Locação de Tenda  
tenda 10x10 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 
10 (dez) x 10 (dez), com cobertura em lona pvc, na cor branca, 

  Und/dia 10 R$ 527,00 R$ 5.270,00 
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anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com base em 
estrutura metálica, composta de calhas inteiriças laterais para 
captação e escoamento de água e cobertura superior com 
protetor triangular, tipo chapéu para ventilação e evasão de ar 
quente, com altura de 3.50 m e sustentação em seus pés laterais 
com 15 cm de largura fixados com mãos francesas em estrutura 
metálica nas 4 laterais, com laudo de incombustibilidade. * 
podendo ser solicitado extensor de até 2 metros na altura.  

9 Locação de Tenda  
tenda 10x10 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 
10 (dez) x 10 (dez), modelo 4 águas em lona anti-chamas com 
estrutura metálica e travessa/calha entreliçada geminada de 4 
polegadas para melhor escoamentos da água e com pé direito de 
3.5m de altura de metalon com 100x100 galvanizado e com 
fechamento em todas as laterais do mesmo material da 
cobertura. A empresa vencedora deverá apresentar, quando da 
instalação do item, o laudo de incombustibilidade e do corpo de 
bombeiros. 

   Und/dia 183 R$ 525,00 R$ 96.075,00 

10 Locação de Tenda  
tenda 10x10 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 
10 (dez) x 10 (dez), modelo 4 águas em lona anti-chamas com 
estrutura metálica e travessa/calha entreliçada geminada de 4 
polegadas para melhor escoamentos da água e com pé direito de 
3.5m de altura de metalon com 100x100 galvanizado e com 
fechamento em todas as laterais do mesmo material da 
cobertura. A empresa vencedora deverá apresentar, quando da 
instalação do item, o laudo de incombustibilidade e do corpo de 
bombeiros. 

Und/dia 469 R$ 500,00 R$ 234.500,00 

 
11 

locação de tenda  
tenda 10x15 com fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 
10 (dez) x 15 (quinze), com cobertura em lona pvc, na cor 
branca, anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com 
base em estrutura metálica, composta de calhas inteiriças 
laterais para captação e escoamento de água e cobertura 
superior com protetor triangular, tipo chapéu para ventilação e 
evasão de ar quente, com altura de 3.50 m e sustentação em 
seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com mãos 
francesas em estrutura metálica nas 4 laterais. fechamento nas 
laterais em lona branca, com laudo de incombustibilidade. * 
podendo ser solicitado extensor de até 2 metros na altura.  

  
Und/dia 

73 R$ 627,00 R$ 45.771,00 

12 Locação de Tenda 
tenda 10x15 sem fechamento (unidade por dia) - tendas medindo 
10 (dez) x 15 (quinze), com cobertura em lona pvc, na cor 
branca, anti-chama, com proteção uv, no estilo piramidal com 
base em estrutura metálica, composta de calhas inteiriças 
laterais para captação e escoamento de água e cobertura 
superior com protetor triangular, tipo chapéu para ventilação e 
evasão de ar quente, com altura de 3.50 m e sustentação em 
seus pés laterais com 15 cm de largura fixados com mãos 
francesas em estrutura metálica nas 4 laterais, com laudo de 
incombustibilidade. * podendo ser solicitado extensor de até 2 
metros na altura.  

 
 Und/dia 

81 R$ 572,00 R$ 46.332,00 

13 Locação de Tenda Galpão  
tenda galpão sem fechamento (metro quadrado por dia) - 
tenda galpão medindo 10, 15 ou 20 metros de boca, em 
módulos de 05 em 05 metros, confeccionado em estrutura 
de aço galvanizado, revestido em lona espalmada em tecido 
sintético/antimofo/anti-fungos/auto-extinguível, não possui 
colunas internas, dispensa fundação, suporta vento 
conforme abnt (nbr 6123). com cobertura em lona pvc, na 
cor branca, anti-chama, com proteção uv, composta de 
calhas inteiriças para captação e escoamento de água e 
cobertura superior, com altura de 3,50 metros e sustentação 
em seus pés laterais com 15 cm de largura ficados com 
mãos francesas em estrutura metálica nas 4 laterais. * 
podendo ser solicitado extensor de até 2 metros na altura.  

m²/dia 31.000 R$ 17,04 R$ 528.240,00 

VALOR TOTAL R$  1.149.284,00 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito  e 
Maria Aparecida dos Santos Souza Alvarenga – Proprietária do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolos nºs 1-15.942/2018; 1-15.946/2018; 1-15.958/2018. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2018 -  Pregão nº 024/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: STUDIO BRASIL EVENTOS  EIRELI - EPP. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS – ARQUIBANCADA, TENDA, 
BANHEIRO QUÍMICO, BEM COMO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 

 
LOTE IV 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Item Descrição Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total 
1 Locação de Piso Suspenso com 

Cobertura  
piso suspenso com cobertura (m²) - piso 
com área suspensa medindo a partir de 
08 centímetros do chão, com guarda-
corpo quando necessário, forrado com 
placas de madeirite naval de 20 mm, com 
carpete de cor a ser definida e cobertura 
em tenda, construída em lona pvc na cor 
branca tipo chapéu de bruxa, anti-chama, 
com proteção uv, com carpete de cor a ser 
definida e acesso lateral em rampa 
forrada com material antiderrapante, 
estrutura metálica em tubo 1 ½ 18, com 
laudo de incombustibilidade e laudo do 
corpo de bombeiros.  

m²/dia 17.214 R$ 27,50  R$ 473.385,00  

 
2 

Locação de Piso Suspenso com 
Cobertura (metro quadrado por dia) – 
piso de área suspensa medindo 1 m a 1,5 
m de altura, com proteção lateral  (guarda-
corpo) e cobertura em tenda, construída 
em lona pvc na cor branca tipo chapéu de 
bruxa, anti-chama, com proteção uv, com 
carpete de cor a ser definida e acesso 
lateral em rampa forrada com material 
antiderrapante, estrutura metálica 1 ½ 18, 
com laudo de incombustibilidade e laudo 
do corpo de bombeiros. 

m²/dia 1.000 R$ 26,17  R$ 26.170,00  

3 Locação de Piso Suspenso sem 
Cobertura 
piso suspenso sem cobertura (m²) - piso 
com área suspensa medindo a partir de 
08 centímetros do chão, com guarda-
corpo quando necessário, forrado com 
placas de madeirite naval de 20 mm, com 
carpete de cor a ser definida e acesso 
lateral em rampa forrada com material 
antiderrapante e laudo do corpo de 
bombeiros.  

m²/dia 13.438 R$ 9,50 R$ 127.661,00 

4 Locação de Carpete    
carpete (metro quadrado por dia) - carpete 
(cor a definir) 3 mm fixado no chão com 
fita dupla face.  

m²/dia 5.200 R$ 12,57 R$ 65.364,00 

5 Locação de Pódio  
pódio (metro linear por dia) - pódio em 
estrutura metálica com no mínimo 3 
degraus sendo o 1ª a 50 cm de altura do 
piso local o 2ª degrau 70 cm de altura do 
piso local e o 3ª degrau a 90 cm de altura 
do piso local com corre mão e guarda-
corpo nas 3 laterais com os assentos 
acarpetados.  

metro/
dia 

244 R$ 30,00 R$ 7.320,00 
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6 Locação de laminado sintético 
medindo 2m de largura com espessura 
3mm, antiderrapante, fixado no chão 

M²/dia 1.300 R$ 12,00 R$ 15.600,00 

VALOR TOTAL R$  715.500,00 

 

LOTE XI 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Ite
m 

Descrição Unid Quantida
de 

Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Banco Alto  
banco alto (unidade por dia) - banco alto 
cromado (0,90 cm de altura).  

UN/DI
A 

81 R$ 54,80  R$ 4.438,80  

2 Locação de Cadeira Estofada  
cadeira estofada (unidade por dia) - 
cadeira estofada em curvim preta  

UN/DI
A 

347 R$ 25,15  R$ 8.727,05  

3 Locação de Cadeira Giratória  
cadeira giratória (unidade) - cadeira 
giratória, em estrutura metálica, forrada 
com tecido azul ou preto.  

UN/DI
A 

299 68,27 R$ 20.412,73 

4 Locação de Mesa Bistrõ 
mesa bistrô (unidade por dia) - mesa 
bistrô com tampo de vidro e pé cromado.  

UN/DI
A 

102 R$ 53,90 R$ 5.497,80 

5 Locação de Mesa de Centro  
mesa de centro (unidade por dia) - mesa 
de centro (redonda ou quadrada) - tampo 
de vidro.  

UN/DI
A 

66 R$ 119,48 R$ 7.885,68 

6 Locação de Módulo de Sofá  
módulo de sofá (unidade por dia) - módulo 
de sofá sem braço  

UN/DI
A 

84 R$ 132,05 R$ 11.092,20 

7 Locação de Poltrona  
poltrona branca (unidade por dia) - 
poltrona branca estofada.  

 
UN/DI

A 

109 R$ 77,26 R$ 8.421,34 

8 Locação de Sofá  
sofá com braço (unidade por dia) - sofá 
com braço cromado.  

UN/DI
A 

52 R$ 116,78 R$ 6.072,56 

VALOR TOTAL R$ 72.548,16  

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 
Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 
Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 
Diana Lúcia Miranda Barcelos – Sócia do Fornecedor e João Alfonso da Silva – Proprietário do 
Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolos nºs 1-15.942/2018; 1-15.946/2018; 1-15.958/2018. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2018 -  Pregão nº 024/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: TENDAS E ESTRUTURAS CARATINGA EIRELI - ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS – ARQUIBANCADA, TENDA, 
BANHEIRO QUÍMICO, BEM COMO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 

LOTE IV 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Ite
m 

Descrição Unid Quantid
ade 

Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Rebaixamento    
rebaixamento de teto (metro 
quadrado por dia) - rebaixamento 
de teto e fechamento lateral em 
helanca light tencionada por cordas 
trançadas 3 e 6 mm com fixação 
com bola de gude e amarração em 
réguas de pinos sob o piso 
existente no local com pé direito de 
no mínimo 4 m de altura.  

m²/di
a 

88.300 R$  6,50 R$ 
573.950,00  

VALOR TOTAL R$  
573.950,00 

  
 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
GAP – Gabinete do Prefeito 
SEME – Secretaria Municipal de Educação 
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 
SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos 
de Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário 
Municipal de Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, 
Márcia Cristina Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian 
Siqueira da Costa Schmidt – Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário 
Municipal de Segurança e Trânsito e Marcia Fernandes de Abreu – Proprietária do Fornecedor. 
PROCESSO: Protocolos nºs 1-15.942/2018; 1-15.946/2018; 1-15.958/2018. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2018 -  Pregão nº 024/2018. 
FORNECEDOR REGISTRADO: FKS LOCAÇÕES LTDA ME – FOKUS AUDIO E VIDEO E 
ESTRUTURA - ME. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS – ARQUIBANCADA, TENDA, 
BANHEIRO QUÍMICO, BEM COMO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 
  
 LOTE XII 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Item Descrição Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total 

1 Locação de Bebedouro  
bebedouro (unidade por dia) consumo: 148 w tensão: 127 v 
ou 220 v capacidade: 3,5 l temperatura da água gelada: 
entre 6 e 10º vazão máxima recomendada: 0,75 l/min. 
número de pessoas servidas por hora com água gelada: até 
80 pessoas acabamento: aço inox.  

UN/DIA 215 R$ 147,00  R$ 31.605,00  

2 Locação de Frigobar  
frigobar (unidade por dia) - frigobar de 90 litros - cor branca.  

UN/DIA 104 R$ 236,00 R$ 24.544,00 

3 Locação de Máquina de Papel  
máquina de papel (unidade por dia) - máquina de soltar 
papel picado (sky paper) com 2 cavalos de potência e 03 
quilos de papel picado.  

UN/DIA 45 R$ 209,49 R$ 9.427,05 

4 Locação de Climatização  
climatização (metro quadrado por dia) - climatização de 
ambiente com ar condicionado, tipo janela, 110 ou 220 volts, 
com acabamento nas molduras de 10, 12 e 18 mil BTUS. 

M²/DIA 21.403 R$ 12,00 R$ 256.836,00 

5 Locação de Aspersor  
aspersor (unidade por dia) - aspersores, com 
disponibilização de pessoal para manutenção do 
funcionamento dos mesmos em tempo integral de eventos.  

 UN/DIA 954 R$ 164,40 R$ 156.837,60 

VALOR TOTAL R$  479.249,65 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração -SEMAD. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

GAP – Gabinete do Prefeito 

SEME – Secretaria Municipal de Educação 

SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 

PGM/DCON – Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor 

SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

SEMCULT– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 

PRAZO: 12 (doze) meses. 

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018. 

SIGNATÁRIOS: Luana Cristina da Silva Fonseca – Secretária de Gabinete, Cristina Lens Bastos de 

Vargas – Secretária Municipal de Educação, Robertson Valladão de Azeredo – Secretário Municipal de 

Agricultura e Interior, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município, Márcia Cristina 

Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Lilian Siqueira da Costa Schmidt – 

Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Lucimar Barros Costa – Secretário Municipal de Cultura e 

Turismo em Exercício, Ruy Guedes Barbosa Junior – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e 

Nelsina dos Santos Cassiano de Souza – Sócia do Fornecedor. 

PROCESSO:  Protocolos nºs 1-15.942/2018; 1-15.946/2018; 1-15.958/2018. 
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C O M I S S Ã O  D E  L I C I TA Ç Ã O

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da CPL, 
torna público para conhecimento dos interessados a realização do 
certame licitatório: Tomada de Preços nº 008/2018 – Processo 
nº 6579/2018. Objeto:  Contratação de Agência de Publicidade 
e Propaganda, Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
Técnicos de Divulgação de Atos, Programas, Projetos, Ações, 
Obras, Serviços e Campanha dos Órgãos e Instituições da 
Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal 
de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Data/horário limite para 
recebimento/protocolo dos envelopes: 17/10/2018 até as 09:30 
horas.
Data/horário da sessão pública: 17/10/2018 às 10:00 horas. 
Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº. 96 / 2º and – Sala de 
Licitação – Centro, Centro Admin. “Hélio Carlos Manhães”, 
nesta cidade. Edital à disposição na Coordenadoria Executiva de 
Compras Governamentais e no site: www.cachoeiro.es.gov.br/
licitacao.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12/09/2018.

FABIO GOMES DE AGUIAR
Presidente da CPL

A G E R S A

PORTARIA Nº 062/2018

DISPÕE SOBRE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM - AGERSA

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA - Agência 
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei 6537/2011.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar o enquadramento da servidora municipal 
integrante do quadro de cargos efetivos da Agência Municipal 
dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - 
Agersa, conforme a Lei 7237 de 31 de Julho de 2015.

NOME
CARGO/

ENQUADRAMENTO
PROCESSO A PARTIR DE 

RAPHAELA STEIN MAURO AUXILIAR DE OUVIDORIA/ 
MÉDIO JÚNIOR IV 33418/2018 01/09/2018

Cachoeiro de Itapemirim,  11 de Setembro de 2018.

VANDERLEY TEODORO DE SOUzA
Diretor Presidente 

PORTARIA N°063/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA – Agência 
Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 
Cachoeiro de Itapemirim – ES, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pela lei n°6537/11, resolve:

Art.1° - Suspender o gozo das férias do servidor MÁRCIO 
DELLATORRE TAVARES, que exerce o cargo de Coordenador 
Executivo de Controle Interno da AGERSA - Agência Municipal 
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 
Itapemirim – ES, a partir de 18 de Setembro de 2018, autorizada 
pela Portaria n° 059/2018, de 31 de Agosto de 2018, devendo o 
mesmo usufruir, em data futura, os 15 (quinze) dias de férias a que 
tem direito.

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

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de Setembro de 2018.

VANDERLEY TEODORO DE SOUzA
Diretor Presidente

I PA C I

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO 
CONTRATO Nº 004/2018

PROCESSO: 46- 4.213/2018
RESPALDO LEGAL: Artigos 472/473 do Código Civil 
Brasileiro.
CONTRATADO: EMPRESA AZ TURISMO E VIAGENS 
LTDA, CNPJ sob o nº 39.327.556/0001-22.
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
OBJETO: O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato 
nº 004/2018, celebrado em 26 de fevereiro de 2018, a partir da data 
da assinatura.
DATA DA ASSINATURA RESCISÃO: 04 de setembro de 2018. 
SIGNATÁRIOS: CLEUZEI MIRANDA SMARZARO 
MOREIRA (Presidente do IPACI), ADRIANA ZANOTTI 
(Representante da EMPRESA AZ TURISMO E VIAGENS 
LTDA).

CLEUzEI MIRANDA SMARzARO MOREIRA
Presidente Executiva

D ATA C I

PORTARIA Nº. 72/2018

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

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os funcionários da DATACI, abaixo 
relacionados, para acompanhamento, avaliação técnica, 
conferência e fiscalização, até o fim da execução do Contrato de 
Prestação nº. 31/2018, firmado com Solo Network Brasil S.A., 
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referente a Contratação do licenciamento por volume Microsoft 
incluindo o Software SQL Server Standard Core 2 SLSA, da 
Microsoft, destinados aos equipamentos (servidores de banco de 
dados e outros sistemas de infraestrutura de TI), com o respectivo 
fornecimento de mídias, garantia de atualização das versões para 
modernização do parque computacional da DATACI.

Funcionário Cargo

JOCIMAR FERNANDES Gerente de Sistemas de Informação

FELIPE SANTOS BARBOSA Consultor Interno de Gestão Empresarial Nível Médio

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

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

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP

A Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de 
Itapemirim - DATACI, através da Comissão de Licitação, torna 
público a realização do certame licitatório, conforme segue: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2018, mediante Sistema de 
Registro de Preços, - ID 736133 . Objeto: aquisição de servidor de 
virtualização, com ampla participação. Acolhimento das propostas 
a partir: 13/09/2018 às 15h. Abertura de propostas: 25/09/2018 às 
09h. Início da Sessão de disputa: 25/09/2018 às 10h.
O Edital estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br e www.
dataci.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 12/09/2018

ANDRÉ FERRARI FONSECA
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2018

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços Técnicos 
Especializados (Pregão Eletrônico nº 09/2018).
CONTRATANTE: Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim – DATACI – CNPJ: 31.720.485/0001-11.
CONTRATADA: Solo Network Brasil S.A. – CNPJ: 
00.258.246/0001-68. 
OBJETO: Contratação do licenciamento por volume Microsoft 
incluindo o Software SQL Server Standard Core 2 SLSA, da 
Microsoft, destinados aos equipamentos (servidores de banco de 
dados e outros sistemas de infraestrutura de TI), com o respectivo 
fornecimento de mídias, garantia de atualização das versões para 
modernização do parque computacional da DATACI.
VALOR GLOBAL: R$ 197.824,80 (Cento e noventa e sete mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2018.
SIGNATÁRIOS: Carlos Henrique Salgado – Diretor Presidente 
DATACI, Marcelo Vivacqua  - Diretor de Tecnologia de Gestão 
DATACI, Marcelo Azeredo Cornelio – Diretor de Tecnologia 
da Informação DATACI e João Paulo Costa Pereira – Diretor 
Presidente da Solo Network Brasil S.A.

CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI - CNPJ nº. 
31.720.485/0001-11 – Assembleia Geral Extraordinária – Edital 
de Convocação – Estão convocados os representantes legais do 
acionista único, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
nomeados por meio dos Decretos Municipais Nº 17.377 e Nº 27.490, 
que integram o Conselho de Administração da Companhia de 
Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI 
a se reunirem para participarem da 5ª Extraordinária a realizar-se 
no dia 19 de setembro de 2018 às 09:00 horas, na DATACI, situada 
à Rua Vinte e Cinco de Março, nº. 28, 2º Pavimento, Cachoeiro de 
Itapemirim-ES, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: QUORUM 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- COMISSÕES DE APURAÇÃO DE POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES E DESVIOS; 2- EQUIPARAÇÃO DO 
TICKET-ALIMENTAÇÃO; 3- EQUIPARAÇÃO DO VALOR 
DAS BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS DA DATACI COM OS 
DA PMCI. Cachoeiro de Itapemirim, 10 de setembro de 2018. 
Rogélio Pegoretti Caetano Amorim - Presidente do Conselho de 
Administração.

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor Presidente DATACI

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

PORTARIA Nº 326/2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PRÊMIO INCENTIVO.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Considerar autorizado o afastamento das servidoras 
efetivas, abaixo mencionadas, pelo período de 05 (cinco) dias, a 
título de Prêmio Incentivo, por se enquadrarem nas disposições 
insertas na Lei nº 6598/2012, conforme requerimentos protocolados 
nesta Casa de Leis, sob os nº 74181/2018, 74223/2018, 74310/2018 
respectivamente:

Nome Total Dias Data Início Data Final

MARIA ELENA CANSIAN ABREU DA 
SILVA 05 10/09/2018 14/09/2018

ROSEMERE DUARTE BIAzATTI 05 10/09/2018 14/09/2018

TAMARA MOURETH ROSA 05 17/09/2018 21/09/2018

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de setembro de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente
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PORTARIA Nº 327/2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR 
COMISSIONADO.

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

Art. 1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos 
termos do art. 79, I, da Lei 4009/94, aos Servidores, mencionados 
abaixo, conforme atestados médicos anexados aos requerimentos, 
protocolados nesta Casa sob os nº 74343/2018, 74254/2018, 
74346/2018, 74344/2018:

Nome Cargo Total 
Dias Data Início Data Fim Data 

Retorno

LUCAS SOUzA 
OLIVEIRA Estagiário 04 03/09/2018 06/09/2018 07/09/2018

MAURISETE DOS 
SANTOS DIÓRIO

Assessor Gabinete 
Parlamentar 02 05/09/2018 06/09/2018 07/09/2018

PAMMELA 
SUELLEN 
GONÇALVES 
VOLPATO

Secretária da 
Presidência 07 06/09/2018 12/09/2018 13/09/2018

BRUNA COUTO 
BRANDÃO

Assessor Gabinete 
Parlamentar 01 06/09/2018 06/09/2018 07/09/2018

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de setembro de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 328/2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O 
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.

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

Art. 1º – Nomear o Assessor de Gabinete Parlamentar (AGP), 
mencionado abaixo, por indicação deste Vereador, fixando-lhe os 
vencimentos mensais estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.717/12 
e alterações, a partir de 11/09/2018:

ORD ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE 
TRABALHO

01 ROSILDO PATUSSI GOMES AGP 11 Interna

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de setembro de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 329/2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR 
COMISSIONADO.

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

Art. 1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos 
termos do art. 79, I, da Lei 4009/94, aos Servidores, mencionados 
abaixo, conforme atestados médicos anexados aos requerimentos, 
protocolados nesta Casa sob os nº 74385/2018, 74431/2018:

Nome Cargo Total 
Dias Data Início Data Fim Data 

Retorno

THAYNARA 
CRISANTO 
FRANCISCO

Assessor Gabinete 
Parlamentar 03 10/09/2018 12/09/2018 13/09/2018

MARCO JOÃO 
ANDRADE 
MORAES

Assessor Gabinete 
Parlamentar 02 05/09/2018 06/09/2018 07/09/2018

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

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

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 330/2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR 
EFETIVO.

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

Art. 1º - Conceder Licença, por motivo de doença em pessoa da 
família (filho), à servidora efetiva mencionada abaixo, nos termos 
do art. 79, IV, da Lei 4009/94, conforme atestado médico de 
acompanhante, anexado ao requerimento protocolado nesta casa 
sob o nº 74435/2018:

Nome Cargo Total Dias Data Início Data Fim Data 
Retorno

JANEMAR 
CHIEREGATTE B. 
LEMOS

SERV. DE 
LIMPEZA 01 10/09/2018 10/09/2018

11/09/2018

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

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

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente



  Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 13 de setembro de  2018                                       DOM nº 5661 Página 31

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

w
 w

 w
 . 

c 
a 

c 
h

 o
 e

 i 
r o

 . 
e 

s 
. g

 o
 v

 . 
b 

r
Po

d
e 

en
tr

ar
 q

u
e 

a 
ca

sa
 é

 s
u

a
SE

C
R

E
T

A
R

IA
S

N
es

ta
 p

ág
in

a 
vo

cê
 a

ce
ss

a 
as

 s
ec

re
ta

ria
s 

da
 P

re
fe

i-
tu

ra
 e

 o
s 

G
ab

in
et

es
 d

o 
Pr

ef
ei

to
 e

 V
ic

e-
Pr

ef
ei

to
.

N
O

T
ÍC

IA
S

A
s 

m
el

h
or

es
 n

ot
íc

ia
s 

so
br

e 
a 

Pr
ef

ei
tu

ra
 M

u
n

ic
ip

al
. 

C
âm

ar
a 

M
u

n
ic

ip
al

 e
 d

a 
ci

da
de

.

FA
LE

 C
O

M
 O

 P
R

E
FE

IT
O

U
m

 c
an

al
 d

ire
to

 p
ar

a 
vo

cê
 f

al
ar

 c
om

 o
 n

os
so

 P
re

-
fe

ito
 M

u
n

ic
ip

al
.

E
D

IT
A

IS
A

qu
i v

oc
ê 

co
m

o 
a 

Pr
ef

ei
tu

ra
 fa

z 
as

 s
u

as
 c

om
pr

as
 e

 
co

n
tr

at
a 

se
u

s 
se

rv
iç

os
.

A
C

O
N

T
E

C
E

 E
M

 C
A

C
H

O
E

IR
O

In
fo

rm
am

os
 s

ob
re

 e
ve

n
to

s 
e 

di
ca

s 
im

po
rt

an
te

s.
A

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 A

O
 P

Ú
B

LI
C

O
C

on
ta

s 
Pú

bl
ic

as
, l

ic
ita

çõ
es

, p
ro

ce
ss

os
 e

 s
er

vi
ço

s.

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S 
E

C
O

N
Ô

M
IC

O
S

A
qu

i v
oc

ê 
en

co
n

tr
a 

da
do

s 
n

u
m

ér
ic

os
 s

ob
re

 s
aú

de
, 

ed
u

ca
çã

o,
 fi

n
an

ça
s, 

di
st

rib
u

iç
ão

 d
e 

re
n

da
s 

e 
po

pu
-

la
çã

o.

H
IS

T
Ó

R
IA

 E
 P

E
R

SO
N

A
LI

D
A

D
E

S
H

ist
ór

ia
 d

o 
m

u
n

ic
íp

io
, M

on
u

m
en

to
s H

ist
ór

ic
os

 e
 P

er
-

so
n

al
id

ad
es

 P
ol

íti
ca

s, 
A

rt
íst

ic
as

, P
io

n
ei

ro
s 

e 
M

u
lh

er
es

 
qu

e 
aj

u
da

ra
m

 a
 fa

ze
r a

 h
ist

ór
ia

 d
a 

n
os

sa
 c

id
ad

e.

SE
R

V
IÇ

O
S

Pa
ra

 v
oc

ê 
en

co
n

tr
ar

 f
ac

ilm
en

te
 t

od
os

 o
s 

se
rv

iç
os

 
of

er
ec

id
os

 p
el

a 
Pr

ef
ei

tu
ra

.

D
O

W
N

LO
A

D
S

N
es

ta
 p

ág
in

a 
vo

cê
 c

on
se

g
u

e 
ac

es
sa

r L
ei

s, 
D

ec
re

to
s, 

Po
rt

ar
ia

s, 
Ó

rg
ão

s 
e 

D
iá

rio
s 

O
fic

ia
is 

do
 M

u
n

ic
íp

io
.

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 C
A

C
H

O
E

IR
O

 D
E

 I
T

A
P

E
M

IR
IM


